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 Değerli vatandaşlarım; 65. Hükümet’te 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı görevini üstlenerek zor bir yükün 
altına girdiğimi biliyorum. Milletime hizmet 

etme yolunda zor ama onurlu görevi en iyi şekilde icra 
edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
görevini 12 yıl boyunca başarı ile yürüten 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bakanlığın başarı 
çıtasını çok yukarılara taşımıştır. 
100 bini aşkın mesai arkadaşımla birlikte, gecemizi 
gündüzümüze katarak, hem çıtayı düşürmemek hem 
de devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak için 
çalışacağız. 
Başbakanımızın başlattığı projeleri tamamlamak ve 
yeni projeleri milletimizin hizmetine sunma gayreti 
içerisinde olacağız.
Bakanlık görevini devraldığım günden beri yapımı 
devam eden projelerimizde çalışmaların aksamaması 
ve hızla devam etmesi için tek tek yerinde 
incelemelerde bulunuyorum.
Projelerimizde gelinen aşamaya baktığımızda 
önümüzde çok yoğun bir iş takviminin olduğunu 
söyleyebilirim. 
30 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
teşrifleriyle Osmangazi Köprüsü’nü görkemli bir 
törenle hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. 
Milletimize hayırlı olsun.
Yine dünyanın en büyük projelerinden olan Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nü de 26 Ağustos’ta hizmete 
alacağız.
20 Aralık tarihinde ise yine birçok enleri bünyesinde 
barındıran, otomobillerin deniz altından kıta 
değiştireceği Avrasya Tüp Geçişi’nin açılışı 
gerçekleştireceğiz.
Çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, birçok projemizi 
daha tamamlayıp hizmete almanın mutluluğunu 
milletimizle birlikte yaşayacağız.
Hayırlı yolculuklar…

 My fellow citizens, I understand that I have 
embarked on a difficult mission by undertaking 
the position of the Transportation, Maritime, 
and Communication Minister in the 65th 

Government. No one should doubt that I would perform this 
compelling but honorable task of serving my nation in the 
best way. 
Our Prime Minister the Honorable Binali Yıldırım who has 
carried out his duty successfully as the Minister of 
Transportation, Maritime, and Communication for twelve 
years has set higher standards of achievement for the 
ministry. With over 100 thousand fellow workers, we will 
work night and day to carry the flag that we took over to 
higher places and to keep the high standards of achievement. 
We will be in an endeavor to complete the projects that our 
Prime Minister started and to present new projects to our 
nation’s service. 
I have been inspecting our ongoing projects since the day I 
took over this mission so that the works continue without 
disruptions at a fast pace.
When we look at the progress made in our projects, I can tell 
that a busy work agenda awaits us.
We enjoy experiencing the pride of inaugurating the 
Osmangazi Bridge with the participations of our President 
the Honorable Recep Tayyip Erdoğan and our Prime 
Minister the Honorable Binali Yıldırım during a grand 
ceremony on June 30. May our nation enjoy its benefits.  
We are going to inaugurate the Yavuz Sultan Selim Bridge, 
which is among the world’s largest projects, on August 26.
We will also inaugurate the Eurasia Tunnel Project, where 
automobiles will change continents under the sea, on 
December 20. 
By continuing our works nonstop, we will soon share with our 
nation the happiness of completing many more of our 
projects and putting them into service. 
Nice travels…

YENİ PROJELERLE 
BAŞARIYA DEVAM

CONTINUE TO SUCCEED 
WITH NEW PROJECTS

VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication
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 S eyahat mevsimi başladı. 
Yaza merhaba dediğimiz 
bugünlerde bir yandan tatil planları 
yaparken, diğer taraftan Ramazan 

Bayramı’nda sevdiklerimizi ziyaret etme 
telaşını yaşıyoruz. 
Ancak Yüksek Hızlı Tren’le (YHT) tatile 
gitmek, bayramlarda sevdiklerimizi ziyaret 
etmek daha kolay ve keyifli… Uzun uzun 
araba kullanmanıza, zamanınızı yollarda 
harcamanıza ya da trafik keşmekeşini 
çekmenize gerek yok. 
YHT’yi tercih etmeniz durumunda ucuz 
seyahat için birçok seçeneğiniz de 
bulunuyor. 
Bayramda “TrenKart”la yüzde 50 indirimli 
seyahat etmeniz mümkün. Bu karta sahip 
değilseniz, edinmek çok kolay. 
Yine, gidiş-dönüş, öğretmen, genç, çocuk vb. 
kategorilerdeki biletlere indirimler mümkün. 
YHT’ler, ekonomik seyahatin yanı sıra 
keyifli bir yolculuk da sunuyor. Tren 
penceresinden Anadolu’nun eşsiz 
manzarasını seyredebilir, müzik dinleyebilir, 
kitap okuyabilirsiniz. 
Türk mutfağının en leziz yemekleriyle 
açlığınızı yatıştırırken, dilerseniz sıcak-
soğuk içecekler alabilirsiniz. 
En önemlisi YHT’ler, sizi sevdiklerinize 
güvenli bir şekilde kavuşturuyor.
Yolcularımızın kalbini ve güvenini kazanan 
YHT’nin konforunu, rahatlığını ülkemize 
yaygınlaştırmak için canla başla çalışıyoruz. 
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-
Eskişehir hatlarında başarıyla hizmet veren 
YHT’ler, yakın gelecekte Ankara-Bursa, 
Ankara-İzmir, Ankara-Sivas hatlarında 
sizleri sevdiklerinize kavuşturacak.  
Hedef 2023 yılında 14 kentimizi yüksek hızlı 
ve hızlı demiryolu hatları birbirine 
bağlamak… 
Güzel bir yaz dilerken, iyi bayramlar, keyifli 
yolculuklar…

 Travelling season has begun.
We experience the rush of visiting our loved ones 
during the Ramadan Bairam as we also make plans for 
a vacation in these days that we welcome summer. 

However, going for a vacation or visiting our loved ones during 
bairams is much easier and more pleasant with YHT. You don’t 
have to drive for a long time or waste your time on the roads or 
endure the pain of being in heavy traffic.  
When you choose to travel by YHT, you are welcomed with 
many bargain-travelling options. 
It is possible to travel by getting a 50 percent discount through 
your ‘TrainCard’ in this bairam. If you don’t have one, it is very 
easy to obtain it. 
Also, discounts are available for round trip, teacher, youth, 
children, etc. tickets.
YHT offer a pleasant travel as well as an economic one. You 
can enjoy watching the view out the train window, listen to 
music, or read a book. 
As you satisfy your hunger with the delicious dishes of the 
Turkish cuisine, you can also enjoy our hot and cold beverages.
But the most important thing is that YHT take you to your 
loved ones safely.
We are working hard to widespread the comfort and ease of 
YHT, which have won the trust and the hearts of our 
passengers, in our country. 
High-speed Trains that have been serving you on Ankara-
İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Eskişehir lines with success 
are going to begin taking you to your loved ones on Ankara-
Bursa, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas lines in the near future. 
The target is to connect our 14 cities via high-speed and rapid 
railway lines in 2023.
We wish you a nice summer. Have a nice bairam and a pleasant 
trip!

YÜKSEK HIZLI TREN 
SEVDİKLERİNİZE 
KAVUŞTURUR

HIGH SPEED TRAIN 
TAKES YOU TO YOUR 
LOVED ONES

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İSA APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD
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ÇAĞRI YANITLAMA  MÜŞTERİ ELDE TUTMA  DIŞ ARAMA
BACKOFFICE HİZMETİ  SOSYAL MEDYA TAKİBİ  TELEFONDA SATIŞ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  TAHSİLAT HİZMETİ  KALİTE ve SÜREÇ
YÜZ YÜZE ve SAHA HİZMETİ  LOKASYON KİRALAMA  PERSONEL ve ALTYAPI TEMİNİ

AssisTT bir 
Türk Telekom iştirakidir.

/AssisTTkurumsal www.assistt.com.tr/AssisTTkrmsl 
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KARABÜK-GÖKÇEBEY-ZONGULDAK LINE HAS BEEN RENEWED 
IN THE 100TH YEAR OF OUR REPUBLIC, IT HAS BEEN TARGETED TO CONNECT OUR 14 

METROPOLITANS, INCLUDING ANKARA, VIA HIGH SPEED RAILWAY NETWORKS. 

While high speed and rapid lines are being built, the existing 
lines are being renewed and converted to work with electric and 
signalling as well. As high-speed trains are in service on 
Ankara, İstanbul, Eskişehir and Konya lines, Sivas, Bursa and 
İzmir are next in line. In the 100th year of our Republic, it has 
been targeted to connect our 14 metropolitans, including 
Ankara, via high-speed railway networks.

Irmak-Karabük-Zonguldak Line is being operated
The infrastructure-superstructure rehabilitation works, 
signalling and telecommunications operations for Irmak-
Karabük-Zonguldak line, which carries great importance for 
the Black Sea Region, that were started in 2015 are continuing 
with speed. The completed part of the project, Irmak-Karabük-
Zonguldak section, began to operate in May. With the 
completion of the project, the line capacity will increase by 53 
percent and the total number of operated passenger and freight 
trains will increase to 46 from 30.
Within the scope of the project, 94 level crossing barriers were 
renewed to operate automatically and passenger platforms 
were built at 41 stations and equipped with passenger 
information and announcement systems, as the infra-super 
structures of the lines were renewed. One of the world’s most 
secure systems, the ERTMS Level 1, was established on this 
line for the first time among the conventional lines. With the 
renewal of the line, the DMU’s, which offer the opportunity to 
travel comfortably and fast, have begun operating on 
Zonguldak-Karabük-Zonguldak lines. 85 percent of the 
project was funded by the EU grant aid.  

Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları inşa edilirken, 
mevcut hatlar da yenileniyor, elektrikli sinyalli hale 
getiriliyor. Yüksek Hızlı Trenler, Ankara, İstanbul, Es-
kişehir ve Konya hatlarında hizmet verirken, sırada Si-
vas, Bursa ve İzmir var. Cumhuriyetimizin 100. yılında 
ise Ankara dâhil 14 büyük kentimizi hızlı tren ağlarıyla 
birbiriyle bağlanması hedefleniyor.  

Irmak-Karabük-Zonguldak Hattı işletmeye alındı
Bu kapsamda Karadeniz için büyük önem taşıyan ve 
2015 yılında çalışmalarına başlanan Irmak-Kara-
bük-Zonguldak Demiryolu Hattı’nın altyapı-üstyapı 
rehabilitasyonu, sinyalizasyon ve telekomünikasyon 
çalışmaları hızla devam ediyor. Projenin tamamlanan 
Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu kesimi mayıs 
ayında işletmeye alındı. Projenin tamamlanmasıyla bir-
likte, hat kapasitesi yüzde 53 artacak, işletilen toplam 
yolcu ve yük tren sayısı 30’dan 46’ya yükselecek. 
Proje kapsamında, hattın alt-üst yapısı yenilenirken 
hat kesiminde 94 adet hemzemin geçit otomatik bari-
yerli hale getirildi ve 41 adet istasyona yolcu peronu 
yapılarak yolcu bilgilendirme ve anons sistemleri ku-
ruldu. Dünyanın en emniyetli sistemlerinden olan 
ERTMS Level 1 sistemi, konvansiyonel hatlar içerisin-
de ilk defa bu hatta kuruldu. Hattın yenilenmesiyle 
birlikte hızlı, konforlu seyahat imkânı sunan DMU 
setleri, Zonguldak-Karabük-Zonguldak arasında hiz-
met vermeye başladı. Projenin yüzde 85’i AB hibe fon-
larından karşılandı. 
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KARABÜK-GÖKÇEBEY-ZONGULDAK HATTI YENİLENDİ
CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA, ANKARA DÂHİL, 14 BÜYÜK KENTİMİZİN HIZLI TREN 

AĞLARIYLA BİRBİRİNE BAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.  

Hattın açılışını Başbakan Binali Yıldırım gerçekleştirmişti.
Prime Minister Binali Yıldırım inaugurated the line.

Şehri Renklendirmeye Geliyor...
GÜBRETAŞ BAHÇEM Bitki Besleyicileri ile



Şehri Renklendirmeye Geliyor...
GÜBRETAŞ BAHÇEM Bitki Besleyicileri ile



Bayramların en çok çocukları mutlu ettiği söylenir. 
Herkes çocukluk yaşlarına dönüp baktığında bu teori-
nin doğru olduğu da ortaya çıkar: Bayramlık elbiseler, 
illa ki kırmızı ayakkabılar, hediyeler, harçlıklar, el öp-
meler, şekerler… Ve bunları düşündükçe hiç yarın ol-
mayacakmış gibi heyecanla uykuya dalan kendi çocuk-
luğumuz…
Büyüdükçe bayramlarda hissedilen duygular değişir. Bir 
ay boyunca yapılan önemli bir ibadeti sona erdirmenin 
hüznü ile sevinci alır çocukluk heyecanlarının yerini…

Yardımlaşma ayı
Müslümanların iki büyük bayramından biri Ramazan 
Bayramı’dır. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun 
bitiminde Şevval ayının ilk üç günü Müslümanların bay-
ram günleridir. Ramazan Bayramı’na, fıtır sadakası veril-
mesinden dolayı “Fıtır Bayramı” adı da verilmektedir. 
Peygamber Efendimiz (S.A.S.) Medine’ye hicret ettiği 
zaman Medinelilerin eğlenip neşelendiği iki bayramları 
vardı. Sevgili Peygamberimiz, Medinelilere özgü olan 
bu bayramların yerine bütün Müslümanların sevinip 
eğleneceği İslâm’ın iki bayramını onlara haber verdi: 
“Allahu Teâlâ size, kutladığınız bu iki bayramın yerine, 
daha hayırlısını, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı-
nı hediye etti.”
Müslümanlar da Peygamberimizden gelen bu hediyeyi 
kabul ederek, her bayramı bir önceki bayramdan daha 
güzel geçirmeye çalışan bir topluluk olmaya gayret etti. 

It is said that children are the most happy during bairams. 
When everyone stops and looks back to their pasts, they will 
also realize that this theory is true: dresses for bairam, must-
have red shoes, gifts, allowances, hand kissing, sweets... And 
thinking of these, our own childhood which is deeply falling 
into a slumber like there will be no tomorrow...
The feelings experienced during bairams change as we grow 
old. The joy and the sadness of ending a month long worship 
take the place of our childhood excitement.

The month of solidarity
One of Muslims’ two big bairams is the Ramadan. After 
fasting for one month, the first three days of the shawwal 
month are a holiday for Muslims. The Ramadan is also known 
as the Fıtır Bairam because during the Ramadan a special form 
of Islamic alms-charity known as ‘fıtır’ is given to the people in 
need. 
The people of Medina used to celebrate two bairams, during 
which they had fun, when our great Prophet emigrated. Our 
beloved prophet decided that instead of these two bairams 
unique to the people of Medina, all Muslims should celebrate 
the two bairams of Islam… And heralded the two bairams: 
“Our almighty God has blessed you with two better bairams, 
Ramadan and Sacrifice, instead of the two bairams you used to 
celebrate before.”
Muslims try to become a community that enjoys every bairam 
more than the last, as they accept the gifts that came from our 
Prophet. 

RAMAZAN BAYRAMI SEVİNCİ
MÜSLÜMANLARIN İKİ BÜYÜK BAYRAMINDAN BİRİ RAMAZAN BAYRAMI’DIR. RAMAZAN 

AYINDA TUTULAN BİR AYLIK ORUCUN BİTİMİNDE ŞEVVAL AYININ İLK ÜÇ GÜNÜ 
MÜSLÜMANLARIN BAYRAM GÜNLERİDİR.

THE JOY OF THE RAMADAN BAIRAM
ONE OF MUSLIMS’ TWO BIG BAIRAMS IS THE RAMADAN. AFTER FASTING FOR ONE MONTH, 

THE FIRST THREE DAYS OF THE SHAWWAL MONTH ARE A HOLIDAY FOR MUSLIMS. 

GÜNCEL / CURRENT
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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Nazca kenti, Peru’nun güneyinde yer alan ve günü-
müzde halen gizemini koruyan Nazca çizgileri ile ün-
lüdür. Nazca çizgileri Güney Peru’daki Nazca Çölü’n-
de bazı canlı biçimlerini ve çeşitli geometrik biçimleri 
simgeler tarzda çizilmiş ve kimisi kilometrelerce 
uzunlukta olan çizgiler topluluğudur. 
Peru’da bulunan dünyanın belki de en büyüğü ve bu 
yönü ile de en zor görülen sanat eseri olan Nazca de-
senleri, 1926 yılındaki keşfinin ardından bugün bile 
gizemini koruyor. Peru’nun başkenti Lima’ya 400 ki-
lometre uzaklıkta olan Nazca kentindeki bu çizgiler 65 
kilometreye yayılmış. 
Ülkenin Ica bölgesinde yer alan Nazca, bu topraklarda 
İnka öncesi oluşan bir uygarlığın ismi olarak da görü-
lüyor. Bu uygarlığın milattan önce 2300 ile milattan 
sonra 800 yılları arasında varlığını sürdürdüğü tahmin 
ediliyor. Bir inanışa göre bu uygarlığın günümüzde 
bilinmesinin en büyük kanıtları ise dev Nazca çizgile-
ridir. 

Desenler gizemini koruyor
Nazca desenleri 1983 yılında UNESCO tarafından 
“Dünya Mirası” kategorisinde koruma altına alındı. 
Uzmanların tespitlerine göre desenler; kumun daha 
koyu olan üst tabakasının kazınarak, alttaki daha açık 
bir tabakanın ortaya çıkarılması ile oluşturulmuş. 

Uzaylılar mı çizdi?
Bir başka inanışa göre ise bu çizgiler uzaylılar tarafın-
dan çizilmiş. Çölün ortasında hala nasıl yapıldığı tam 
olarak keşfedilemeyen devasa desenlerden bazıları si-
nekkuşu, akbaba, balıkçıl ve maymun şeklinde…
Nazca, kaynağı belli olmayan desenlerin yanı sıra su 
kemerleri ve oldukça çeşitli renklere sahip seramikle-
riyle de tanınıyor. 

The city of Nazca, which is located in the southern region 
of Peru, is known by the unsolved mystery of the Nazca 
Lines. The Nazca Lines take place in the Nazca desert, 
located in the Southern Peru. The Nazca Lines are a group 
of lines that some of them are kilometers long, illustrating 
some life forms and geometric objects in a way to 
symbolize them. 
The Nazca Lines that are located in Peru are maybe the 
largest and the hardest to find pieces of art in the world. 
Their mystery remains since its discovery in 1926. These 
lines located in the city of Nazca, 400 kilometers away 
from Peru’s capital Lima, span across 65 kilometers of 
land. 
Nazca, which is located in the Ica region of the country, is 
also seen as the name of a civilization that existed in these 
lands before the Incas. It is estimated that this civilization 
existed between 2300 B.C and 800 A.D. According to a 
belief, the biggest evidence of the existence of this 
civilization is the giant Nazca Lines that have maintained 
their existence until today.

The mystery of the lines is yet to be solved
UNESCO placed the Nazca Lines under protection in the 
‘’World Heritage’’ category in 1983. Experts suggest 
that the lines were made by scraping off the top layer of 
the sand, which is darker, revealing a lighter layer 
underneath.
 
Did aliens draw them?
Another belief suggests that aliens drew them. How some 
of the huge patterns that are located in the middle of the 
desert were made in the shapes of vultures, monkeys, 
herons and hummingbirds are not discovered exactly. 
As well as the patterns with unknown origins, its colorful 
ceramics and aqueducts also make Nazca famous.

NAZCA VE NAZCA DESENLERİ
ÇÖLÜN ORTASINDA 65 KİLOMETREYE YAYILAN DESENLERİN NASIL YAPILDIĞI 

HALA GİZEMİNİ KORUYOR.

NAZCA AND THE NAZCA LINES 
HOW THE LINES SPANNING OVER 65 KILOMETERS IN THE MIDDLE OF A DESERT WERE         

MADE STILL REMAINS A MYSTERY 



KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS
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BU KEZ TİYATRODA
TELEVİZYON DÜNYASININ EN BAŞARILI İSİMLERİNDEN OLAN OKAN BAYÜLGEN BU YIL 

SEYİRCİNİN KARŞISINA ‘TİYATRO YÖNETMENİ’ OLARAK ÇIKTI. 

OKAN BAYÜLGEN IS AT THEATRE THIS TIME
ONE OF THE MOST SUCCESSFUL NAMES AMONG THE WORLD OF TELEVISION, OKAN 

BAYÜLGEN APPEARS AS A ‘THEATRE DIRECTOR’ TO THE AUDIENCE THIS YEAR.

OKAN BAYÜLGEN 

ŞEBNEM KIRCI

Okan Bayülgen who values the youth and is loved by them 
continues to appear on screens every saturday. Okan 
Bayülgen who influences people with his high energy takes 
great pleasure from spending time with his daughter 
Istanbul as his high-paced life continues. This season we 
got to know Okan Bayülgen’s director identity. By 
presenting the play ‘Entertaining Murders Company’ 
written by Selin Atasoy with a successful team, he invited 
viewers to an extraordinary and fun night. The play is a 
bit odd, when you sit around your table, you find yourself 
in a game. You become a witness to a murder committed 
during the 50th Anniversary dinner party of an important 
company and have to find the killer. If you wish, you may 
be a part of the play with the lines given to you alongside 
Burcu Kara, Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer, Ayçin İnci, 
Emrah Kolukısa, Yücel Özeke, Sanem Özkürkçü, Tolgahan 
Ağgül, Nihal Usanmaz, Oğuzhan Günaydın and Metin 
Arslan. As the game progresses, you may find yourself 
talking with fervor to figure out who the murderer is and 
how to solve the case. We couldn’t find the murderer, but 
the tables that did received surprise gifts from Okan 
Bayülgen. You also have the chance to talk with Okan 
Bayülgen and the actors who accompanied you throughout 
the night with their pleasant presentation. The play that 
has been enjoyed by many will continue next season as 
well. So, we asked the things we were wondering to Okan 
Bayülgen while we were with him.

Gençlere çok değer veren ve onlar tarafından da çok se-
vilen Okan Bayülgen her cumartesi gecesi ekranda yer 
almaya devam ediyor. Yüksek enerjisi ile karşısındaki 
kişileri etkisi altına alan Okan Bayülgen yoğun tempolu 
yaşamına devam ederken kızı İstanbul ile vakit geçir-
mekten büyük keyif alıyor. Okan Bayülgen bu sezon 
yönetmen kimliği ile de karşımızdaydı. Selin Atasoy’un 
yazdığı ‘Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’nı başarılı bir 
ekiple sahneleyerek izleyenleri eğlenceli ve sıra dışı bir 
geceye davet etti. Oyun biraz sıra dışı, masanıza oturdu-
ğunuzda kendinizi bir oyunun içinde buluyorsunuz. 
Önemli bir şirketin 50. Yıl yemeğinde işlenen cinayete 
şahit olarak katili bulmaya çalışıyorsunuz. Burcu Kara, 
Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer, Ayçin İnci, Emrah 
Kolukısa, Yücel Özeke, Sanem Özkürkçü, Tolgahan Ağ-
gül, Nihal Usanmaz, Oğuzhan Günaydın, Metin Ars-
lan’ın yer aldığı oyunda dilerseniz siz de size verilen 
metinle birlikte oyuncu olabiliyorsunuz. Oyun ilerledik-
çe katilin kim olduğu hakkında tahminler yürütmek ve 
cinayeti çözmek için masada kendinizi hararetle konu-
şurken bulabilirsiniz. Biz katili bulamadık ama katili bi-
len masalar Okan Bayülgen’den sürpriz hediyelerini al-
dılar. Keyifli sunumuyla gece boyunca size eşlik eden 
Okan Bayülgen ve oyuncular ile oyun sonrası sohbet 
etme şansınız da oluyor. Büyük beğeni toplayan oyun 
gelecek sezon da devam edecek. Biz de Okan Bayülgen’le 
bir araya gelmişken merak ettiklerimizi sorduk.
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

 Where did the idea of creating the Entertaining 
Murders Company come from? 
Selin Atasoy is an old friend of mine. When we used to come 
together about 10 years ago, we used to talk about theatre and 
crime theatre. Around the time, she had watched Murder 
Myster format at some places in London. I had heard of these 
productions many times before. These plays have almost 
become the tourist attractions of the British and some 
European capitals. The audience watches a murder mystery 
play in a restaurant and joins the play. Later, when we decided 
to do this, we called a professional from London to give our act 
the similar atmosphere. But it turned out that we gave so 
much money that his boss came instead. They were the people 
who perform these plays for establishments and tourists but 
especially for corporate companies. We didn’t like the sample 
scenarios that they brought and the way they worked.

 Why didn’t you like them?
We told them that it would be below the intelligence level of 
our audience and that our audiences prefer drama and that 
they are crazy about television shows that our television sector 
tries interesting things on our audience and that our audiences 
look for higher quality productions. So we said, ‘we can’t do 
anything with these samples’ to them. Selin was already 
experienced in this area because of the show she wrote for 
television: ‘Kanıt’ (evidence.) The play entertains our 
audience, fills them with laughter as they search for the 
murderer. It creates a game like atmosphere between husbands 
and wives or friends going out for dinner. The play that brings 
the audience together is warm and has become the most 
civilized work of nightlife.

 Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası oyunun fikri nasıl 
oluştu?
Selin Atasoy benim aynı zamanda çok eski bir arkadaşım. 
Onunla ilk bir araya geldiğimizde bundan 10 yıl öncesinde 
tiyatrodan ve polisiye tiyatrodan konuşuyorduk, o tarih-
lerde polisiye tiyatro örneği olarak Murder Mystery for-
matını Londra’da oynanmakta olan yerlerde izlemişti. Ben 
de birçok kez bu yapımları duymuştum. Bunlar neredeyse 
İngilizlerin ya da birkaç Avrupa başkentinin turistik göste-
risi haline gelmiş. Seyirciler bir restoranda bir polisiye 
oyunu izliyorlar ve buna katılıyorlar. Daha sonra bunu 
yapmaya karar verdiğimizde Londra’dan bize bu havayı 
verebilmesi için işin uzmanını çağırdık. Ama o kadar çok 
para vermişiz ki patronu geldi. Onlar kurumlara ve turist-
lere ama özellikle kurumsal şirketlere bu oyunu oynayan 
kişilerdi. Biz onların bize getirdiği örnek senaryoları ve işi 
yapma şekillerini beğenmedik. 

 Neden beğenmediniz?
Seyircimizin zekâ seviyesinin altında kalacağını bizim se-
yircimizin drama çok meraklı olduğunu, bizim seyircimizin 
dizi manyağı olduğunu, televizyoncuların bizim seyircimiz 
üzerinde bayağı enteresan işler denediğini ve bizim seyirci-
mizin daha iyiyi, daha kaliteliyi aradığını anlattık. Ve onla-
ra, ‘biz sizin bu örneklerinizle bir şey yapamayız’ dedik. 
Selin zaten televizyonda Kanıt dizisi gibi işler yazdığı için 
bu alanda çok deneyimliydi. Oyun, seyircilerimizi eğlendi-
riyor,  katili aratırken güldürüp, kahkahalara boğuyor. Ye-
meğe çıkan karı-kocalar ya da arkadaşlar arasında beraber 
bir oyun oynuyormuş havası yaratan, bütün seyircileri bir 
araya getiren sıcak ve hakikaten gece hayatının en medeni 
işi olarak örnek bir iş ortaya çıktı. 

 Tekrar gelen var mı?
Tekrar gelen çok var, biz de ara sıra katili değiştiriyoruz 
arka arkaya geldiğinizde aynı katile rastlıyorsunuz. Çün-
kü sadece katili değiştirmek bu 4 perdelik oyunun tüm 
perdelerini değiştirmek anlamına geliyor. Bu da 15 gün-
lük prova demek bu yüzden çok sık değiştirmiyoruz. 
Ama tekrar gelenler katilin kim olduğunu söylemiyorlar. 

 Devamı gelecek mi?
Evet, başka oyunlar gelecek. Bu iki alanda çalışacak bir for-
mat. Çarşamba geceleri insanlara yemeli içmeli, şarkılı 
türkü, edebiyatlı, tiyatrolu ama hiç sıkılmadan, hiç bunal-
madan, sus pus olmadan, rahat, ev ortamında, eğlenceli, 
kahkahalı ve gerilimli bir oyun izleme şansını sunuyoruz. 

 Kadroyu nasıl kurdunuz?
Kadroyu profesyonellerle ve amatörlerle birlikte kurduk. 
Bir sinerji ortaya çıkardık. Sadece profesyonellerden olu-
şan 11 kişilik kadroyu bir araya toplamak bile oldukça güç. 

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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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



 Do people come again?
Many of them do… So we change the murderer from time to 
time, because when you come consecutively the murderer is 
the same person. Because changing the murderer means 
changing this 4-act play, which means 15 days of rehearsal, 
so we don’t change the murderer often. But those who do 
come back don’t tell anyone who the murderer is.

 Will there be a sequel?
Yes, there will be more plays. This format works in two 
fields. On Wednesdays, we offer the audiences a chance to 
watch suspense without getting bored while eating, 
drinking, listening to music, singing, and laughing in a 
comfortable environment like home. 

 How did you establish the staff?
We have formed the staff together with amateurs and 
professionals. We brought forth a synergy. Making a staff 
of 11 professionals is hard enough on its own. Also, artists 
are people with egos and they have all the right to be like 
this. This team that consists of amateurs and professionals 
have famous performers such as Burcu Kara and Ayçin Inci. 
We capture something strange with the other conservatory 
graduates, amateurs who have never had anything to do 
with theatre before, and by distributing some of the roles 
among the performers during the act. This ‘play within the 
play’ ambience makes the audience happy and is adapted by 
them quickly in such atmosphere, where no one shows off.

 If we look back, when did you decide to be an actor and 
perform in theatre?
The only thing I cared about when I was studying Economic 
Sciences in France was to do things where I could express 
myself and could be excited about. My first target to 
materialize this was photography. But in between love 
stories, changing conditions, and ups and downs of being 
young, I found myself in Istanbul, entering the conservatory 
exams. I left the school I was attending in France. I entered 
two conservatory exams; passed both of them and then 
studied at Mimar Sinan. I did a master’s degree. Then I 
entered the State Theatre. This is how I became an actor. 
However, my appetite for different things was not satisfied. 
After that, careers in different sectors such as publishing, 
television, photography, cinema again, literature, and 
directing followed. This must be something about appetite 
I guess...

 If you look to your younger self in your twenties from 
this point, what would you tell to yourself?
 If I look to my younger self from today, I would say, ‘don’t 
waste any time’ because the things I want to do are not basic 
things and they require education first.

Ayrıca da sanatkârlar ego problemleri olan ve bunda da 
haklı olan insanlardır. Bu amatör ve profesyonellerden olu-
şan ekibimizde Burcu Kara, Ayçin İnci gibi şöhretli oyun-
cularımız var. Diğer konservatuar mezunları ve hiç tiyatro-
ya bulaşmamış amatörlerle hatta oyun sırasında bazı rolle-
ri de oyunculara dağıtarak garip bir şey yakalıyoruz. Oyun 
içinde oyun havası, kimsenin kimseye oyunculuk havası 
dayatmadığı bu atmosfer seyirciye çok çabuk geçiyor ve 
seyirciyi mutlu ediyor.

 Geriye dönersek, ne zaman oyuncu olamaya ve 
tiyatro yapmaya karar verdiniz?
Ben yurt dışında Ekonomik Bilimler okurken Fransa’da 
bütün derdim; bir yolla kendimi ifade edebileceğim, bana 
heyecan veren işler yapmaktı. Bundaki ilk hedef fotoğ-
rafçılıktı. Fakat şartlar, aşk hikâyeleri, gençlik dalgalan-
maları derken kendimi İstanbul’da konservatuar sınav-
larında buldum. Fransa’daki okulu bıraktım. İki konser-
vatuarın sınavına girdim, ikisini de kazandım sonra Mi-
mar Sinan’da okudum. Yüksek lisans yaptım. Sonra 
Devlet Tiyatrosu’na girdim. Böyle bir oyunculuk haya-
tım oldu. Ama farklı şeylere de iştahım tükenmedi. Daha 
sonra yayıncılık, televizyon, fotoğraf yine sinema, ede-
biyat, yönetmenlik gibi bir sürü şey de arkasından geldi. 
Bu iştahla ilgili bir şey herhalde…

 Bugün durduğunuz noktadan gençlik yıllarınıza 
baksanız, 20’li yaşlarınızdaki halinize ne söylersiniz?
Bugünden bakıp kendime, ‘vakit kaybetme’ derim çünkü 
yapmak istediğim şeyler basit şeyler değil, ilk önce öğren-
meyi gerektiriyor. 
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As the beaches are filled with vacationers along with the 
arrival of summer, if you are looking for an alternative to a 
hot and crowded resort or if you have a bicycle, which is 
parked in a corner at home, take a look at what we have to 
recommend in ‘4 regions 4 biking destinations.’ Bon voyage!

Yazla birlikte kıyılar dolarken, sıcak ve kalabalık bir tatil 
yerine serin alternatifler arıyorsanız, üstelik garajınıza 
ya da evinizin bir köşesine park ettiğiniz bir bisikletiniz 
varsa, ‘4 bölgede 4 bisiklet rotası’ önerilerimize bir göz 
atın. Yolunuz açık, rüzgârınız bol olsun... 

KALABALIK PLAJLARDAN, BİLİNDİK TATİL FORMLARINDAN SIKILDIYSANIZ, 
BİSİKLET TURLARI TAM SİZE GÖRE BİR SEÇENEK. 

IF YOU ARE TIRED OF CROWDED BEACHES AND FAMILIAR VACATION FORMS, 
BIKING TOURS ARE JUST FOR YOU!

4 BÖLGE, 4 BİSİKLET ROTASI
SICAK TATİLE SERİN ALTERNATİF:

A COOL ALTERNATIVE TO A HOT VACATION: 4 REGIONS, 4 BIKING DESTINATIONS

KAPAK / COVER

BERİL ŞEN
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The apple of photographers’ and nature and hiking lovers’ 
eye, the Yedigöller (seven lakes) National Park located in 
the Western Black Sea forests, is a wonder of nature with its 
vegetation and lakes, which were formed by the valley fronts 
that were blocked by large masses due to landslides. You can 
reach the park through the Yeniçağa-Mengen-Yazıcık route 
from the center of Bolu or by following the alternative 
routes from Yığılca, a district within Düzce. Your route is 
an ideal one to ride a bicycle; it goes through the forest, 
which is full of oxygen. Although, the route welcomes you 
with delightful colors and landscapes in fall, it is pleasant to 
use in all seasons. 

263 plant species
Yedigöller is also home to mixed natural forests and 263 plant 
species including lily, cyclamen, colchicum, and orchid. Many 
wild animals are identified in the national park zone as well as 
over 100 bird species. 

A voyage to natural beauties
Hasanlar Dam, Saklıkent Falls, Sarıkaya and Gökçekaya caves 
are among the natural wonders of the region beginning from 
Yığılca, which is 38 km away from Düzce. The upper Melendere 
basin is surrounded with mountains and the Yığılca exit is 
located there. You enter the forest zone here and begin climbing 
slowly as you follow this route. After climbing two ramps, 
which are approximately 1200 and 1500 meters long, the route 
brings you to the Yedigöller National Park at 780 meters in 
altitude. You can climb the last ramp to Kapanyaka Observation 
Deck to end the track. Bolu welcomes you after 78 km. 

Fotoğrafçıların, yürüyüş ve doğa tutkunlarının göz bebeği, 
Batı Karadeniz ormanları içindeki Yedigöller Milli Parkı, 
toprak kayması sonucu kütlelerin vadilerin önünü tıkama-
sıyla meydana gelmiş gölleri ve bitki örtüsüyle bir doğa 
harikası. Buraya, Bolu merkezden, Yeniçağa-Mengen-Ya-
zıcık rotasını izleyerek ya da Düzce’nin Yığılca ilçesinden 
ulaşma seçenekleri var. Rotanız, bisikletle yol almak için 
ideal; ormanın içinden ve oksijen dolu. Rota, bahar ve son-
baharda akılda kalacak renk ve manzaralarla karşınıza çıksa 
da, her mevsimi ayrı keyif. 

263 bitki türü var
Yedigöller, başta zambak, sıklamen, çiğdem ve orkide 
olmak üzere toplam 236 bitki türünün yanı sıra karışık 
doğal ormanlara da sahip. Birçok yaban hayvanın yanı 
sıra milli park sahasında 100’ün üzerinde kuş türü tespit 
edilmiş. 

Doğal güzelliklerle yolculuk
Düzce’ye 38 km mesafedeki Yığılca’dan başlayarak, 
Hasanlar Barajı, Saklıkent Şelalesi, Sarıkaya ve Gök-
çekaya mağaraları, bölgenin doğal güzellikleri. Yukarı 
Melendere havzası dağlarla çevrili, Yığılca çıkışı bura-
da. Buradan ormanlık alana girerek bu güzergâhta ya-
vaş yavaş yükselmeye başlarsınız. Yaklaşık 1200 ve 
1500 metrelik iki rampa tırmandıktan sonra rota, 780 
metre yükseklikteki Yedigöller Milli Parkı’na ulaşır. 
Parkuru sonlandırmak için, Kapankaya Seyir Tera-
sı’na kadar son rampa çıkılabilir. 78 km sonra da Bolu 
karşınızda... 
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YEDI DOĞA HARIKASI: DÜZCE-YEDIGÖLLER-BOLU
7 WONDERS OF NATURE: DÜZCE-YEDİGÖLLER-BOLU

76 KM



Karaburun, which settles, 100 km west of İzmir, on the rocks 
that name Karaburun Peninsula that projects into the Aegean 
Sea, has the clearest waters and the best coves of the region. 
The first known name of Karaburun, which is located in the 
southernmost point of the peninsula at the entrance of the 
İzmir Bay, is Mimas, which means ‘Windy Hills’ and takes 
place in Homer’s Iliad. It takes the name of ‘Ahırlı’ during the 
Ottoman period. It is said that it takes its name from the dark 
color of the soil. Another rumor suggests that the name comes 
from the word ‘kuzey’ (north) that is used for ‘kara’ (dark) in 
colloquial language.     

A flower of legends
Karaburun doesn’t have much fertile soil because of its 
rough lands. Mostly, olive, citrus, artichoke, and grape are 

İzmir’in 100 km batısında, Ege Denizi’nin içine uza-
nan Karaburun Yarımadası’na ismini veren kayaların 
üzerine kurulu Karaburun, bu civarın en güzel koyla-
rıyla, en temiz denizine sahip. İzmir Körfezi’nin giri-
şinde, yarımadanın en kuzeyinde yer alan Karabu-
run’un bilinen ilk adı, Homeros’un İlyada eserinde 
geçen ‘Rüzgârlı Bayır’ anlamındaki Mimas. Osmanlı 
döneminde Ahırlı adını alıyor. Adının, toprağının 
koyu renginden ya da ‘kara’ sözcüğünün halk ağzında 
‘kuzey’ anlamında kullanılmasından geldiği tahmin 
ediliyor. 

Efsanelerin çiçeği
Karaburun’un, engebeli arazisi nedeniyle tarıma elve-
rişli alanı fazla değil. Daha çok zeytin, narenciye, engi-
nar ve üzüm yetiştiriliyor. Yarımadanın kendine özgü 
hurma zeytiniyle son zamanlarda rağbet gören enginarı 
ünlü… Ayrıca burada, sayısız şifalı ot ve bitki olduğu da 
biliniyor. Karaburunlular’ın en çok bel bağladığı geçim 
kaynağıysa, kokusuyla birlikte, bölgedeki efsanelere 
konu olan nergis. 

Dingin koylara uzanın
Bisikletle sahilden yol kat etmek için, iki günlük bir 
rota olarak, Karaburun Yarımadası ideal bir güzergâh. 
Bakir koylarda yüzme molası verebilir, kalabalık kıyı-
lardan uzaklaşarak dingin koylara ve köylere uzanabi-
lirsiniz. İçmeler-Gülbahçe-Balıklıova- Mordoğan-İne-
cik-Ambarseki-Saip-Karaburun-Tatil Sitesi-Yeni Li-
man-Hasseki-Sarpancık-Parlak-Salman-Küçükbah-
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FAVORITE LANDS OF DAFFODILS: KARABURUN PENINSULA
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grown. The peninsula is famous with its unique date olives 
and artichokes that are favored most recently. Also, it is 
well known that this place has numerous healing herbs and 
plants. The major source of income of the people of 
Karaburun is daffodil that is the subject of many regional 
legends, along with its smell.  

Reach to peaceful coves
Karaburun Peninsula is an ideal route to ride your bicycle 
along the beach as a two-day route. You can stop at the 
untouched coves to swim, and reach to peaceful coves and 
villages to escape the crowded beaches. A quiet ride waits for 
you after turning west at the southernmost point of the 
peninsula via the İçmeler-Gülbahçe-Balıklıova-Mordoğan-
İnecik-Ambarseki-Saip-Karaburun-Tatil Sitesi-Yeni 
Liman-Hasseki-Sarpancık-Parlak-Salman-Küçükbahçe-
Tuzla Cove-İris Lake-Ildır-Ilıca-Alaçatı route. 

Last stop Alaçatı
As the Mediterranean burns under the heat of the summer 
sun, the route continues with Ilıca and ends in Alaçatı that 
relieves the Aegean with its famous wind. Alaçatı is also 
the most favorite vacation spot in recent years. Don’t miss 
to see the Sarpancık Guiding Light which is located in a 
cape near Sarpancık village. Another surprise on the route 
is the ancient cities of Ildırı and Erythrai. You must climb 
the hills to reach the ruins to see the ancient theatre, 
acropolis, the Temple of Athena, and the walls. Watch the 
sunset from the Agora Café, which was opened by Hüseyin’s 
son, the late guard of the ancient city.  

çe-Tuzla Koyu-İris Gölü-Ildır-Ilıca-Alaçatı güzergâ-
hında, yarımadanın kuzey ucundan batıya döndükten 
sonra, dingin bir yolculuk sizi bekler. 

Son durak Alaçatı
Akdeniz yanarken, Ege’ye ilaç gibi gelen rüzgârıyla 
ünlü rota, Ilıca’dan sonra, son yılların en popüler tatil 
beldesi Alaçatı’da son bulur. Sarpancık köyü yakınla-
rındaki bir burunda bulunan Sarpancık Deniz Feneri’ni 
kaçırmayın. Yolun bir diğer sürprizi de bozulmamış Il-
dırı ve Erythrai antik kenti. Mutlaka ören yerinin tepe-
lerindeki kalıntılara çıkın, antik tiyatro, akropol, Athe-
na Tapınağı ve surları görün. Günbatımını antik kentin 
rahmetli bekçisi Hüseyin’in oğlunun açtığı, kır kahvesi 
Agora Kafe’de seyredin. 

KAPAK / COVER
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The route advances through almost a jungle; curving into the 
forests as if a canal; passing through coves and villages among 
the pine forests without getting away from the sea. It offers you 
the possibility to take the ‘Blue voyage through the land’ and goes 
around the Gökova Bay from one end to another along the coast. 
The 3-4 day route stops at the remote coves and the Caria 
settlements from Halicarnassus to Cnidus. Here is the route: 
Bodrum-Kızılağaç-Yeniçiftlik- Mazı-Çökertme-Akbük Cove-
Akyaka-Gökova-Karacasöğüt- Okluk Cove-Longöz Cove-
Yediadalar-Küfre Cove-Bördübet Cove (Amazon)-Balıkaşıran-
Datça-Mesudiye-Hayıtbükü-Ovabükü-Palamutbükü-
Yazıköy-Cnidus. 

Stops not to be missed
You can go back to the beginning point of the route, Bodrum, by 
the Datça-Bodrum ferries at the end of the route. Here are the 
stops not to be missed on this route: Azmak in Akyaka; Akbük 
Cove, which is among the olive and pine trees within the Special 
Environmental Protection Area; Bördübet Cove, which is also 
known as the ‘birds’ bed’ and takes place in the area of Datça 
Peninsula that faces  Gökova Bay; Amazon Cove where you can 
watch the stars with naked eyes since there is no light pollution; 
Yedi Adalar (seven islands) which consist of islands in different 
sizes; the Bodrum Underwater Archeology Museum; what is left 
of Mausoleion which is settled in Bodrum on one of the most 
famous cities of the ancient time Halicarnassus, also one of the 
seven wonders of the world; Keramos in Ören; and the ancient 
city of Cnidus, located in Datça Peninsula, that is surrounded by 
the Aegean Sea in the north and the Mediterranean Sea in the 
south. Be at Cnidus for the sunset.

Adeta bir cangıldan ilerleyerek, bir kanalmışçasına or-
manların içine kıvrılan, denizi terk etmeden, yer yer çam 
ormanları arasındaki bük ve köylerden geçen bir rota... 
‘Karadan mavi yolculuk’ yapmanın mümkün olduğu, bir 
baştan bir başa sahilden Gökova Körfezi’ni dolaşan, Kar-
ya yerleşimleri Halikarnassos’tan Knidos’a uzanan, ıssız 
koylara uğrayan 3-4 günlük bir güzergâh. Güzergâh şöy-
le: Bodrum-Kızılağaç-Yeniçiftlik- Mazı-Çökertme-Ak-
bük Koyu-Akyaka-Gökova-Karacasöğüt- Okluk Ko-
yu-Longöz Koyu-Yediadalar-Küfre Koyu-Bördübet 
Koyu (Amazon)-Balıkaşıran-Datça-Mesudiye-Hayıt 
Bükü-Ovabükü-Palamut Bükü-Yazıköy-Knidos. 

Kaçırılmayacak duraklar
Rotanın sonunda Datça-Bodrum feribotlarıyla turunu-
zun çıkış noktası olan Bodrum’a dönebilirsiniz. Akya-
ka’da Azmak; Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında, 
çam ağaçları ve zeytinlikler arasındaki Akbük Koyu; 
Datça Yarımadası’nın Gökova Körfezi’ne bakan yüzün-
de yer alan ‘kuş yatağı’ olarak da bilinen Bördübet 
Koyu; etrafta ışık kirliliği olmadığından yıldızların 
çıplak gözle izlenebildiği ender güzellikteki yerlerden 
biri Amazon Koyu; irili ufaklı adalardan oluşan Yedi 
Adalar; Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi; dünyanın 7 
harikasından biri olan ve antik çağın en ünlü kentlerin-
den Halikarnassos üzerine kurulu Bodrum’daki Mau-
soleion’dan geriye kalanlar; Ören’de Keramos ve kuze-
yine Ege’yi güneyine Akdeniz’i almış Datça Yarımada-
sı’ndaki Knidos antik kenti rotanın kaçırılmayacak 
durakları… Günbatımı için Knidos’ta olun.

KAPAK / COVER
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KARADAN MAVI YOLCULUK: GÖKOVA KÖRFEZI
BLUE VOYAGE THROUGH THE LAND: GÖKOVA BAY 



If you don’t presume that 400 plant, 169 bird, 56 butterfly, 
hundreds of mushroom, and many mammal and reptilian 
species can exist in the middle of a city such as İstanbul, a 
walk or a bicycle tour in the Belgrad Forest might change your 
mind. Beech, hornbeam, chestnut, alder, aspen, linden, 
maple, elm, larch, pine, stone pine, shore pine, ash, spruce, 
cedar, and oak species are into the bargain. The Belgrad 
Forest, is almost like an oasis and İstanbul’s oxygen storage. 

Historical importance
The importance of the Belgrad Forest that covers an area of 
5500 hectares comes from history. Streams such as Neşet, 
Topuz, and Aydad creeks used to supply the drinking water 
needs of the city since the Byzantine and the Ottoman periods 
until very recently. Having been used as a picnic area since 
1956, the Belgrad Forest was an important center of the 
Kırkmerdiven water supply system. Drinking water had been 
brought to the city between the 1600s and the 1800s by 
building seven reservoirs. The Grand Reservoir and the 
Sultan Mahmut II Reservoir are worth seeing. A special 
biking trail for 8 km takes place along the longest hiking trail 
for 6.5 km that is located next to the Grand Reservoir. You 
can start from the center of Bahçeköy, make a circle in the 
forest, and return to Bahçeköy. Continue to the right side of 
the wooded area that begins at the entrance and circle around 
the Valide Sultan Pond and continue to south on Gümüşdere 
way, passing next to the Mahmut II Reservoir. Reach to Neşet 
Water passing by the Kömürcü Reservoir. If you’d like to 
extend your pleasant ride, you might want to include the 
walking trail around the Grand Reservoir to your route.  

İstanbul gibi bir kentin ortasında, 400 bitki, 169 kuş, 56 
kelebek ve yüzlerce mantar türü ile birçok memeli hay-
van ve sürüngenin yaşıyor olmasına ihtimal vermiyor-
sanız, Belgrad Ormanı’nda bir yürüyüş ya da bisiklet 
turu, bu fikrinizi değiştirecektir. Kayın, gürgen, kestane, 
kızılağaç, titrek kavak, ıhlamur, akçaağaç, karaağaç, ka-
raçam, sarıçam, fıstıkçamı, sahil çamı, dişbudak, ladin, 
sedir ve meşe ağaç türleri de cabası. Belgrad Ormanı, 
İstanbul’un oksijen deposu ve adeta bir vaha. 

Tarihi önemi var
5 bin 500 hektarlık bir alanı kaplayan Belgrad Orma-
nı’nın önemi tarihsel… Bizans ve Osmanlı döneminden 
yakın tarihe dek Neşet, Topuz ve Ayvad dereleri gibi 
akarsular, kentin içme suyunu sağlıyordu. 1956’dan beri 
mesire ve piknik alanı olarak kullanılan Belgrad Ormanı, 
Kırkmerdiven su sisteminin önemli bir merkeziydi. 
1600’lü yıllardan 1800’lü yıllara kadar yapılmış yedi 
bent inşa edilerek şehre su getirilmişti. Büyük Bent ve 
Sultan II. Mahmut Bendi görülmeye değer. Büyük 
Bent’in yanındaki 6,5 km’lik en uzun yürüyüş yolunun 
yanı sıra 8 km’lik özel bisiklet parkuru da yer alıyor. 
Bahçeköy merkezden başlayıp orman içerisinde bir daire 
çizdikten sonra tekrar Bahçeköy’e dönebilirsiniz. Giriş-
ten başlayan ormanlık alanın sağından devam ederek 
Valide Sultan Göleti’nin etrafını dolaşın, II. Mahmut 
Bendi yanından geçerek Gümüşdere yolundan güneye 
doğru devam edin. Kömürcü Bendi’nin yanından geçip 
Neşet Suyu’na ulaşın. Büyük Baraj etrafındaki yürüyüş 
güzergâhını rotaya katarak bu keyfi uzatabilirsiniz.
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GÖLBAŞI

ANKARA’NIN DENİZİ ARATMAYAN MESİRE YERİ: 

GÖLBAŞI BELEDIYE BAŞKANI FATIH DURUAY: “GÖLBAŞI GÖLLERİ, DOĞAL 
GÜZELLİKLERİ, KUŞLARI, ENDEMİK BİTKİLERİ, TARİHİ, OLUŞTURULAN REKREASYON 

ALANLARI VE DİNLENME TESİSLERİ İLE YAZ MEVSİMİNİ KENTTE GEÇİRENLERE, 
BİRBİRİNDEN İLGİNÇ ALTERNATİFLER SUNUYOR.”
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Sevgi Çiçeği 
Yanardöner Peygamber Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii), 
Bern Sözleşmesi’nin listesinde yer alan önemli endemik 
doğal bitki türlerindendir. Çok nadir endemik bir bitki olan 
ve yaşamını sadece bu bölgede sürdüren yanardöner, aynı 
zamanda bu bölgenin simgesi durumundadır. Tehlike al-
tında olan bu türün yerinde korunmasını ve kendi habita-
tında yaşamasını sağlamak son derece önemlidir. Bu çiçek 
dünyada yalnızca Gölbaşı’na bağlı Hacı Hasan Mahallesi 
civarında yetişmektedir.

Hallaçlı Konağı 
Milli Mücadele yıllarında Hallaçlı Köyü’nün önemli bir 
yeri vardır. Özellikle köyün eşrafından Mehmet (Atak) 
Ağa, ordunun ekmek ihtiyacını karşılamak için köyde 
üç fırın yaptırır. Köyün yakınlarındaki meşelik orma-
nında kesilen odunların deve boyu ve konvoy boyu 

kağnılarla taşınmasında Mehmet Ağa’nın yardımı 
çok olmuştur. Sakarya Savaşı’nda köy, ordu-

nun bir ikmal merkezi olarak kullanılır. Bu 
savaşta Türk Ordusu’na yapılan yar-

dımlarda onun payı büyüktür. Hallaç-
lılı Mehmet Ağa, sahip olduğu kona-
ğıyla da tanınır. 1923 yılında yapımı-
na başlanan, benzerleri Heybeliada 
ve İsviçre’nin Alp dağlarında bulu-
nan, Planı İsviçreli bir mimar tara-

fından yapılmış ve Rum ustalar tara-
fından yapılan tarihi konak 1929 yılın-

da tamamlanmıştır. Yapıda kullanılan 
kesme taşlar, Hisarlıkaya’dan develerle 

getirtilmiş. İlk kez köylüler radyoyu bu konak-
ta dinlemişlerdir.

Eymir Gölü 
Eymir Gölü kendine has fauna ve florasıyla büyük bir doğal 
güzellik barındırırken, kış aylarında donduğu zamanlarda 
da Ankaralılar için hoş bir manzara arz eder. Dağ bisikleti, 
doğa yürüyüşleri, yelken sporları göl ve çevresinde yapılan 
etkinliklerden bazılarıdır. Ayrıca Eymir Gölü kenarında da 
birçok restoran bulunmaktadır.

Mogan Gölü 
Mogan Gölü veya yerel adıyla “Gölbaşı”, Ankara’nın 25 km 
güneyinde Gölbaşı ilçesinde bir göldür. Mogan Gölü’nün 
yüzey alanı 561.2 hektar (5.61 km2), ortalama derinliği 2.80 
m., su yüzey kotu 972 m., göl çevresi uzunluğu 14 km., 
uzunluğu 11 km. ve genişliği ortalama 500 metredir. Kurak 
zamanda en derin yeri 4.5 metre olup, suyun en yüksek ol-
duğu dönemde ortalama derinliği 5 metre civarına çıkmak-
tadır. Mogan Gölü’nde Sazan balığı, Kadife balığı, Turna ba-
lığı, Gümüş balığı, Yayın balığı vardır.

Gölbaşı, havza alanından dolayı doğal zenginlikleri ve biyo-
lojik çeşitliliği olan bir yerleşimdir. Mogan ve Eymir gölleri, 
bu göllerde yaşayan 100’lerce çeşit nesilleri tükenme tehli-
kesi ile karşı karşıya kalan kuş çeşitleri, endemik olarak 
yetişen sevgi çiçeği ve göllerin çevresinde yaşayan birçok 
canlı çeşidiyle çok hassas bir ekosistem bölgesidir. Gölbaşı 
şehir hayatından uzaklaşmak isteyen Ankaralıların hafta 
sonlarını değerlendirdikleri bir mesire yeri olarak da büyük 
ilgi görmektedir. Sahip olduğu yeşil alanların yanı sıra, göl 
kenarında yürüyüş yolları, spor kompleksleri, çeşitli eğlen-
ce mekânları ve restoranlarıyla Mogan’daki kayık gezinti-
leriyle, tenis ve halı sahalarıyla Gölbaşı, Ankaralılar için 
hafta sonları vazgeçilmez mekânların en başında gelir.

Kültür ve mağara turizmi 
Tulumtaş Mağarası, İncek, Hacılar ve Tulumtaş mahalle-
leri arasında Karayatak tepe mevkiinde bulunmaktadır. 
Ankara’ya 15 km uzaklıktadır. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafından 1992’de 1. dere-
ce doğal sit alanı ilan edilmiş ve koruma 
altına alınmıştır. Belediye sınırları 
içinde Selametli (Frig Dönemi Ma-
ğarası), Koparan Taşdeve Mağarası 
ve Gerder Mağarası bulunmakta-
dır. Ayrıca ilçe sınırı içinde Cim-
şit, Pırallı ve Karacaören mağara-
ları vardır. Gölbaşı kültür varlıkla-
rıyla da önemli bir potansiyele sa-
hiptir. Özellikle de antik çağlara ait 
höyükler, kaleler, ören yerleri ve ma-
ğaralar bulunmaktadır. Gölbaşının Ger-
der, Bağiçi, Oğulbey Mahalleleri, İlk Çağ 
yerleşim alanları olup bu mahallelerde birçok tari-
hi eser, höyük, konak, camii, çeşme gibi eski eserler bu-
lunmaktadır. Ayrıca Çayırlı, Velihimmetli, Hallaçlı, Yay-
labağ, Karaoğlan, İncek, Tulumtaş ve Karacaören mahal-
leleri de tarihsel bakımdan zengindir.

Kuş cenneti 
Mogan Gölü tüm dünya açısından önemli bir kuş alanıdır. 
Mogan Gölü havzanın 274 km2’lik özel Çevre Koruma Böl-
gesi’nde, 51 adet sucul ve 437 adet karasal olmak üzere 
toplam 488 bitki türü yetişmektedir. Bunlardan 52 tanesi 
endemiktir. ‘Nesli Dünya Ölçeğinde Tehlike Altında’ kate-
gorisine giren Dikkuyruk ve Pasbaş Patka ördeklerinin 
dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri de Mogan 
Gölü’dür. Önemli doğa alanları içerisinde bulunan gölleri-
mizde balıkçıllar, yırtıcı ve ördek türleri için önemli bir 
üreme, konaklama ve kışlama alanıdır. Göl ve havza Ram-
sar, Bern, Biyoçeşitlilik uluslararası sözleşmeleri ile Sulak 
alan yönetmeliği gibi önemli yasal mevzuatların alanına da 
girmekte bu alanın önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

GÖLBAŞI

Gölbaşı Belediye 
Başkanı Fatih Duruay



You need to change the number of meals you consume 
and the way you get your daily nutrition during the long 
and hot summer days. In these days that you might have 
to deal with problems such as reflux and constipation as 
well as having hard time to control your stress levels, 
you should not avoid drinking plenty of water and 
herbal teas that ease digestion. As physicians 
recommend to increase the intake of liquids and to eat 
lightly so the hot and humid air won’t exhaust our 
bodies and souls, they also suggest to leave the room for 
10-15 minutes and take walks when you feel anger.

Yazın uzun ve sıcak günlerinde günlük beslenme şekli-
nizi ve öğün sayınızı değiştirmeniz gerekiyor. Reflü, 
kabızlık gibi sorunların yanı sıra stres kontrolünün de 
zayıf olacağı bu günlerde azar azar ve sık sık su içmeyi, 
mideyi dinlendiren hazmı kolaylaştıran bitki çaylarını 
tüketmeyi ihmal etmemelisiniz. Uzmanlar, sıcak ve 
nemli havanın hem bedeninizi hem de ruhunuzu yor-
maması için hafif yiyeceklerle beslenmeyi ve sıvı alımı-
nı artırmayı önerirken, öfke duygusu ortaya çıktığında 
ise 10-15 dakika ortamdan uzaklaşmayı, yürüyüşe çık-
mayı tavsiye ediyor.

SUYLA HAYATINIZI KAZANIN
ŞEKERSİZ KOMPOSTO, BİTKİ ÇAYLARIYLA HARARETİNİZİ DE STRESİNİZİ DE AZALTIN.

WIN YOUR LIFE BACK WITH WATER
REDUCE YOUR STRESS AND HYDRATE YOUR BODY WITH UNSWEETENED 
COMPOTE AND HERBAL TEAS. 

SAĞLIK / HEALTH

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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Do not eat fatty foods not to experience reflux and 
indigestion
Heartburn and indigestion are among the most common 
problems we run into during hot summer months. Here are 
the recommendations of Assoc. Prof. Dr. Fahri Yakaryılmaz, 
Gastroenterology Specialist at Lokman Hekim Hospital: 

Excessive intake of caffeine triggers heartburn
“In prevention of reflux, which is described as the leaking 
of stomach acids into esophagus, avoiding chocolate, coke, 
coffee, and etc. that contain caffeine and fatty foods is 
necessary. Lying down or sleeping right after eating 
provides a basis for reflux. Usually, stomach digests foods 
in about 2-3 hours. That is why, we should be on the move 
if possible and not lie down or sleep for the first 1-2 hours 
of eating.” 

Do not consume white bread
Long-term hunger and malnutrition make 

symptoms of constipation significant. 
Therefore, the ones who suffer from 

constipation should consume more fiber 
rich foods. Fruit and vegetable 
consumption should be increased, 
whole wheat or rye bread should be 
consumed instead of white bread, 
water consumption should be especially 

increased.”

Eating fast causes indigestion
“Defined as upper abdominal bloating, 

indigestion or dyspepsia is also frequently seen. 
Especially, eating quickly and consuming foods in the 

wrong order are the most common causes. Meals should be 
surely started with soup; heavy meals with excess fat and 
sugar should be avoided. Food should be consumed slowly 
and chewed well. Unsweetened tea drunk after meals will 
increase the antioxidant capacity and help digestion. Your 
meals should also contain vegetables (except raw onions 
and garlic,) fruits, dried fruits.”

Yağlı yemeyin reflü ve hazımsızlık yaşamayın
Sıcak havalarda sağlıklı bir hayat sürdürmek isteyenle-
rin en sık karşılaştıkları sıkıntıların başında reflü ve 
kabızlık sorunu geliyor. Lokman Hekim Hastanesi’nden 
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yakaryılmaz şu 
önerilerde bulunuyor:

Aşırı kafein reflüyü tetikler
“Mide asidinin yemek borusuna kaçması 
olarak tanımlanan reflüyü önleyebil-
mek için kahve, çikolata, kolalı içe-
cekler gibi aşırı kafein alımından 
kaçınmak, yağlı yemeklerden uzak 
durmak gerekir. Yemeği yer yemez 
hemen yatmak-uzanmak reflüye 
zemin hazırlar. Normalde midenin 
gıdaları sindirmesi ve boşalması 2-3 
saatte ancak tamamlanabilir. Bu ne-
denle yemekten sonra en az 1-2 saat 
yatılmamalı, mümkün ise bu sürede hare-
ketli olunmalıdır.”

Beyaz ekmek tüketmeyin
“Uzun süreli açlık ve beslenme düzenindeki bozulma 
kabızlık yakınmasını daha da belirgin hale getirir. Bu 
nedenle kabızlık problemi çekenler, posalı besinleri 
daha fazla tüketmelidir. Meyve ve sebze tüketimi artı-
rılmalı, beyaz ekmek yerine tam buğday, kepekli ya da 
çavdar ekmeği tüketilmeli, özelliklede su tüketimi art-
tırılmalıdır.”

Hızlı yemek hazımsızlık yapar
“Üst karın bölgesinde hissedilen şişkinlik hazımsızlık 
olarak tanımlanan dispepsi de sık görülmektedir. Özel-
likle tüketilen gıdaların sırası ve hızlı yenilmesi en sık 
nedenlerdir. Yemeğe mutlaka çorba ile başlamalı, şe-
kerli, aşırı yağlı ağır yemeklerden uzak durulmalıdır. 
Yemekler yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Öğün-
lerden sonra içilecek şekersiz çay hem sindirime yar-
dımcı olacak hem de antioksidan kapasiteyi artıracak-
tır. Sebze (çiğ soğan, sarımsak dışında), meyve, kuru-
tulmuş meyvelere yer verilmelidir.”

SAĞLIK / HEALTH

Aşırı yağlı, salçalı 
yemekler, kızartmalar ile 
mayalı hamur poğaça ve 

tatlılardan uzaklaşın.

Avoid foods with excess fat and 
tomato paste, fried foods, 
deserts, and pastries made 

with leavened dough.
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Continue to eat lightly after the Ramadan
Immediately after the Ramadan, a change in your daily diet 
and the number of meals wear the body. Dietitian Merve 
Demir from the Lokman Hekim Hospital recommends the 
following to increase the body’s resistance and to strengthen 
our metabolism: “During the Ramadan, our body refreshes 
itself, cleansing from the harmful toxins. Our blood becomes 
clean of alcohol and nicotine. Our liver rejuvenates itself. 
Our gastro-intestinal system rests. An opportunity arises 
to gain our regular eating habits. We might experience 
some health problems such as constipation, heartburn, 
drowsiness, forgetfulness, carelessness, dizziness, headache, 
low blood sugar, weight gain during the Ramadan.”

Do not forget unsweetened compote
“In order to prevent experiencing health problems following 
the Ramadan, we should continue our light eating habits as 
the way they were during the Ramadan, drinking water 

frequently and in small amounts throughout the 
day. We might also consume herbal teas that 

make digestion easier and help our 
stomachs rest such as linden, mint, 

fennel, chamomile, and 
unsweetened compote. The 

summer months are a period 
that we are quite fortunate in 
terms of accessing fresh fruits 
to eat. As apricot and plum 
support bowel movements, 
milk and yogurt help in 
digestion. A bowl of soup, pasta 

with ground beef, bulgur pilaf 
with green lentils, yogurt, 
and unsweetened or lightly 
sweetened compote may be 
preferred for dinner.”

Ramazan sonrası hafif beslenmeye devam 
Ramazan ayının hemen ertesinde günlük beslenme 
şeklinin ve öğün sayısının değişmesi, vücudu yıpratır. 
Lokman Hekim Hastanesi’nden Diyetisyen Merve De-
mir, vücut direncinin artması, metabolizmanın kendi-
ni toparlaması için şunları öneriyor:
“Vücudumuz Ramazan ayında zararlı fazlalıklarından 
arınarak kendini yeniler, mide-bağırsak sistemimiz 
dinlenir, alkol ve sigara alımı olmadığı için kanımız 
temizlenir, karaciğerimiz kendini yeniler. Düzenli bir 
beslenme alışkanlığı kazanabilmemiz için bir fırsat 
doğar. Ramazan ayında kabızlık, mide yanması, uyku 
hali, unutkanlık, dikkatsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, 
kan şekeri düşüklüğü ve kilo artışı gibi bir takım sağlık 
sorunları ile karşılaşabilir.”

Şekersiz kompostoyu unutmayın
“Sağlık sorunu yaşanmaması için Ramazan ayında oldu-
ğu gibi daha sonra da hafif beslenme alışkanlıkla-
rı devam ettirilmeli, gün boyu azar azar ve 
sık sık su içilmelidir. Ayrıca mideyi 
dinlendiren, hazmı kolaylaştıran 
ıhlamur, nane, rezene, papatya 
gibi bitki çayları ve şekersiz 
komposto gibi içecekler de tü-
ketilebilir. Yaz ayları taze 
meyveyle beslenme açısın-
dan oldukça şanslı olunan bir 
dönemdir. Kayısı, erik bağır-
sakları çalıştırırken, süt ve 
yoğurt da sindirime yardımcı 
olur. Akşam yemeklerinde 1 
kâse çorba, kıymalı makarna 
veya yeşil mercimekli bulgur pi-
lavı yoğurt ve şekersiz, az şekerli 
komposto tercih edilebilir.”

SAĞLIK / HEALTH

NELER YAPILMALI?
 Aşırı tuzlu ve kavrulmuş gıdalardan, 

kızartmalardan ve ağır yiyeceklerden kaçının.
 Birden dikerek içilen suyun büyük bir kısmı 

boşaltıma gideceğinden azar azar ve sık sık su 
için. 

 Yemeklerde, şekersiz komposto, buzlu naneli 
cacık ve ya ayran gibi hem ferahlık veren hem 
de sıvı ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olan 
içecekler tercih edin.

 Çok fazla kahve ve çay tüketim vücuttaki sıvı 
atımını arttıracağından ölçülü miktarda tüketin.

 Sebze ve meyvelerin su oranı oldukça 
yüksektir. Sıvı ihtiyacınızın bir kısmını bu 
gıdalardan karşılayabilirsiniz.

WHAT ARE THE THINGS TO DO?
 Avoid excessively salted, roasted, and fried 

heavy foods.
 Drink water frequently and in small amounts 

because the large amount of the water drunk at 
once is excreted from the body. 

 Choose refreshing drinks that help us meet our 
liquid needs at the same time such as icy mint 
tzatziki, yogurt drink or unsweetened compote.

 Consume coffee and tea in moderation, since 
their excessive consumption will increase the 
water loss from the body.

 The water content of fruits and vegetables is 
very high. These foods may meet a part of your 
fluid needs.
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Anger is a feeling; let it pass!
A bus that is late, extreme weather temperatures, an exam 
date that is coming closer, tension at home with your 
spouse, a busy work life, and many other reasons might 
cause your stress levels to go up. Clinical Psychologist 
Meltem Özcüler from the Lokman Hekim Hospital explains 
the ways to deal with stress:

Leave for 10-15 minutes
“When you experience anger, leave the place for 10-15 
minutes. Go out for a walk; breathe in the fresh air and 
out; distract yourself. Don’t make important decisions 
while you are angry since they might affect your life badly. 
Postpone to consider a situation that makes you feel 
angry. Remember that your sudden reactions might cause 
permanent regrets. Take a few deep breaths before you 
take action.”

Don’t disturb your sleeping pattern
“Care to eat your meals regularly, to drink plenty of 
water, and not to disturb your sleeping pattern as much 
as possible. You should make time to exercise. Do not 
delay to seek medical care when you experience health 
problems.” 

Social support is important
“Obtaining healthy and balanced long-term social 
relations is the first step of dealing with stress. Don’t 
avoid getting together often with the people who take away 
your stress and tension, who are happy, and who can 
support you in this matter.” 

Öfke bir duygudur geçip gitmesine izin verin
Otobüsün geç kalması, aşırı sıcak, sınav tarihinin yaklaş-
ması, eşle gerginlik, işyerinde yoğun çalışmak ve benzeri 
birçok sebep stres düzeyinin yükselmesine katkıda bulu-
nabilir. Lokman Hekim Hastanesi’nden Uzman Psikolog 
Meltem Özcüler stresle baş etmenin yollarını şöyle anla-
tıyor: 

10-15 dakika uzaklaşın
“Öfke duygusu ortaya çıktığında, 10-15 dakika ortam-
dan uzaklaşın. Yürüyüşe çıkın, açık havada nefes alıp 
verin, dikkatinizi dağıtın. Sinirlendiyseniz, yaşamınızı 
çok etkileyecek kararlar vermeyin, kavgalar etmeyin. 
Sizi sinirlendiren durumu, daha sonra değerlendirmek 
üzere erteleyin. Ani tepkilerinizin kalıcı sonuçları ola-
bilir, birkaç dakika nefes alıp vermeden tepki vermeme-
ye gayret edin.”

Uyku düzeninizi bozmayın
“Uyku düzeninizi mümkün olduğunca bozmamaya, ye-
meklerinizi dengeli yemeye, bol su içmeye özen gösterin. 
Egzersiz yapmak için mutlaka zaman ayırın. Fiziksel yakın-
malarınız olursa bir doktora görünmek için gecikmeyin.”

Sosyal destek önemlidir
“Sağlıklı ve dengeli sosyal ilişkilerinizin olması ve uzun 
süre devam ettirebilmeniz, stres için en önemli basa-
maklardan biridir. Sıkıntı ve gerginliğinize iyi gelecek 
kişilerle, mutlu insanlarla, hayata daha keyifli bakabilen 
ve bu konuda size destek olabilecek kişilerle sık sık gö-
rüşmeyi ihmal etmeyin.”

SAĞLIK / HEALTH
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sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize aylık 70 dolar burs 
verilmektedir. Bunların yanı sıra üniversitemiz öğrencileri-
ne düşük ücretli barınma imkânı sağlamaktadır. Yurt ücreti 
yıllık yaklaşık 100 dolardır.

Sosyal faaliyet imkânları çok geniş
Üniversite yerleşkesinde öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş 
zamanlarını değerlendirmek için yaşam alanları oluşturul-
muştur. Kültür Merkezimizde, resim, fotoğraf ve benzeri 
sergileri açmaya; konser ve konferans vermeye; tiyatro ve 
sinema alanlarında çalışma imkânlarını oluşturmaya elve-
rişli hizmetler verilmektedir. Merkez Yerleşke içerisine 
500.000 kitap kapasiteli kütüphane binası 2015 yılı içinde 
hizmete açılmıştır. 
Yerleşke içerisinde öğrencilerimiz için spor salonları, futbol 
sahaları, tenis kortları, açık hava voleybol, basketbol ve ka-
palı yüzme havuzu gibi spor tesisleri hizmet vermektedir. 
Öğrencilerimize sağlıklı ve dengeli beslenme hizmeti veren 
ve 400 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği, düşük ücretli 
öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır.
Sağlık konusunda Tıp Fakültesi Hastanemiz en son teknolo-
jik araç-gereçlerle donatılarak öğrencilerimize hizmet ver-
mektedir. Hastane Kazakistan’da ilk üniversite hastanesi 
olmasının yanında, Güney Kazakistan Eyaleti Bölge Hasta-
nesi olarak ülkenin en modern hastaneleri arasında yer al-
maktadır. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 31 Ekim 1992 tarihinde Türkiye 
ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma doğ-
rultusunda kurulan, Türkiye’nin ve Kazakistan’ın özerk 
statüye sahip, ilk ortak devlet üniversitesidir. Üniversite bu 
anlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sınır ötesi yüksek 
öğretim tecrübesi olması nedeniyle önemli bir misyon üst-
lenmiştir.
Ahmet Yesevi Üniversitesi, teknolojik donanımı ve modern 
fiziki alt yapısıyla Kazakistan’ın en iyi üniversiteleri arasında 
yer almaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 
açısından uluslararası saygınlıkta, örnek bir kurumdur. 
Üniversitemizde bugün, Türkiye ve Kazakistan başta olmak 
üzere 21 ülke ve 33 akraba topluluğundan yaklaşık 12.300 
öğrenci öğrenim görmektedir. 2015-2016 eğitim-öğretim 
dönemi itibariyle 9 fakülte ve 1 yüksekokulda eğitim ver-
mekteyiz. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne Türkiye’den öğrenci alımı, 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
yapılan merkezi sınava göre gerçekleştirilmektedir. Üniver-
sitede örgün eğitim, Türkiyeli öğrenciler için harçsız olarak 
yapılmaktadır. Türkiyeli öğrencilerden bu anlamda herhangi 
bir ücret alınmamaktadır. 

Öğrencilere seyahat desteği
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere, yılda bir defaya 
mahsus olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti ücreti desteği 

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ: 
EĞİTİM VE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİK DONANIMI VE MODERN FİZİKİ ALT YAPISIYLA 
TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ARASINDA KÖPRÜ OLUYOR.
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Osman Bahadır, who has 17 years of experience in the food 
sector, chose to change the path of his career after studying 
management at Başkent University. He received culinary 
arts training to become a chef at The Culinary Institute of 
America in New York. Bahadır, who had worked as a chef 
at CafeMiz, Ankara Hilton, Turkish Kitchen, Tabla, and 
Four Seasons Bosphorus, gained teaching experience at 
the Kitchen Arts Academy, USLA, and Özyeğin University. 

He also served as the Marketing Chef and R&D Chef 
at Unilever Turkey. Osman Bahadır who 

believed that it was the right time to open 
his own place, met with flavor fans 

two months ago at Farfara in 
Gayrettepe, Istanbul where now 

he presents specialties of the 
Hatay cuisine with his big sister 
and business partner Beril 
Özen.

He doesn’t give up local flavors
You cannot have enough of the 

specials made by Osman Bahadır, 
who is originally from Iskenderun. 

Farfara means ‘one who is quick, 
lively, and chatty.’ Osman Bahadır’s 

big sister Beril Özen named the place. 
Bahadır who has become an expert of Turkish 

and Indian cuisine is assertive when it comes to the 
Hatay cuisine. Bahadır who orders all of his spices, 
pomegranate syrup, olive oil, bulgur, and zahter from 
Iskenderun and Antakya shows care for the ingredients he 
uses in his dishes to be regional and fresh. Bahadır who thinks 
that local ingredients add a different flavor to his specials 
makes his own tomato paste for his dishes. It is delicious 

Yemek sektöründe 17 yıllık bir deneyime sahip olan Osman 
Bahadır, Başkent Üniversitesi’nde işletme okuduktan sonra 
kariyerine farklı bir yön vermeyi tercih ederek New Yok’ta 
bulunan Culinary Institute of America’da şeflik eğitimi aldı. 
Cafe Miz, Ankara Hilton, Turkish Kitchen, Tabla ve Four 
Seasons Bosphorus’ta şeflik yapan, ardından Mutfak Sanat-
ları Akademisi, USLA ve Özyeğin Üniversitesi’nde eğit-
menlik deneyimi kazanan Bahadır, Unilever Türkiye’de ise 
Ar-Ge ve Pazarlama Şefi olarak hizmet verdi. Kendi 
mekânını açmak için doğru zamanın geldiğine 
inanan Osman Bahadır, iki ay önce İstan-
bul Gayrettepe’de ablası ve aynı za-
manda iş ortağı olan Beril Özen ile 
Hatay mutfağı spesiyallerinin su-
nulduğu Farfara’yı lezzet tutkun-
larıyla buluşturdu. 

Yerellikten vazgeçmiyor
Aslen İskenderunlu olan Os-
man Bahadır’ın Farfara’daki 
spesiyallerinin tadına gerçekten 
doyum olmuyor. Farfara, ‘çok ko-
nuşan, hareketli ve hızlı’ anlamına 
geliyor. Mekânın ismini Osman Ba-
hadır’ın ablası Beril Özen koymuş. 
Hint ve Türk mutfağı alanında uzmanla-
şan Bahadır, özellikle Hatay mutfağı konusun-
da son derece iddialı. Her türlü baharatını, nar ekşisi-
ni, zeytinyağını, bulgurunu ve zahterini İskenderun ve An-
takya’dan getirten Bahadır, yemeklerinde kullandığı tüm 
malzemelerin taze ve yöresel olmasına özen gösteriyor. Ye-
rel malzemelerin spesiyallere ayrı bir lezzet kattığını düşü-
nen Bahadır’ın yemeklerde kullandığı domates salçasını bir 
dilim kızarmış ekmeğin üzerine sürüp yemek bile yeterli… 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

THOSE WHO ARE INTERESTED IN HATAY 
CUISINE MEET AT FARFARA 

FARFARA’S CHEF OSMAN BAHADIR OFFERS A DELICOUS FEAST WITH HIS SPECIALS 
PREPARED WITH LOCAL INGREDIENTS THAT CAME FROM ISKENDERUN AND ANTAKYA.

HATAY MUTFAĞI MERAKLILARI 
FARFARA’DA BULUŞUYOR

FARFARA’NIN ŞEFİ OSMAN BAHADIR, İSKENDERUN VE ANTAKYA’DAN GELEN YEREL 
MALZEMELERLE HAZIRLADIĞI SPESİYALLERİYLE ENFES BİR LEZZET ŞÖLENİ SUNUYOR.

“Farfara’da kullanılan 
her türlü baharatı, nar 

ekşisini, zeytinyağı, bulgur ve 
zahteri İskenderun ve Antakya’dan 

getirtiyorum.”

“I order every spice, pomegranate syrup, 
olive oil, bulgur, and zahter, which I use 

in Farfara, from Iskenderun and 
Antakya.”
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Farfara’nın Şefi Osman Bahadır
Farfara’s Chef Osman Bahadır
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enough on its own when spread on toast. We asked Osman 
Bahadır what kind of flavor combinations he uses to progress: 
“We try to present the local tastes and ingredients without 
interfering with their originality at Farfara. I think that this 
approach will make a difference in the long term. In the 
kitchen, there is my teammate Seval Çetin and I. We clean 
the dishes and we prepare the food ourselves. My big sister 
Beril Özen interacts with the customers.”

He gets up early
Osman Bahadır who gets up at 06.30 every morning 
summarizes his daily routine: “When I get up in the 
morning I give myself 30 minutes to make the day’s work 
plan while drinking coffee and listening to music. Then I 
visit the bakery and the butcher. I take care of fruits and 
vegetables in an hour and then head to Farfara. After my 
teammate Seval and I drink our Turkish coffee, we 
immediately start cooking. The noon service begins at 
12.00, then we close at 17.00.” 
Osman Bahadır who does not skip to give important tips 
to the people who want to have a career in this sector says, 
“You really have to work hard for this job. If you want to 

Osman Bahadır’a Farfara’nın nasıl bir lezzet kombinasyo-
nuna yatırım yaparak ilerlediğini sorduk ve şu yanıtı aldık: 
“Farfara’da yerel lezzetlerin ve malzemelerin yerel yaklaşı-
mını bozmadan sunmaya çalışıyoruz. Bu anlayışın uzun 
dönemde önemli bir farklılık yaratacağını düşünüyorum. 
Mutfakta ekip arkadaşım Seval Çetin ve ben varız. Bulaşığı-
mızı da yıkıyoruz, servisimizi de yapıyoruz, yemeğimizi de 
hazırlıyoruz. Müşterilerle ise ablam Beril Özen ilgileniyor.”

Erken kalkıyor
Her sabah 06.30’da uyanan Osman Bahadır, günlük ruti-
nini şöyle özetliyor: “Sabah kalkar kalkmaz, kendime 30 
dakika veriyorum ve bu süre zarfında kahve ve müzik eş-
liğinde o günkü iş planını kurguluyorum. Sonrasında fırı-
na ve kasaba uğruyorum. Meyve ve sebze işlerini halledip 
1 saat içerisinde Farfara’ya geliyorum. Ekip arkadaşım 
Seval ile Türk kahvemizi içtikten sonra hemen yemek 
yapmaya başlıyoruz. 12.00 gibi öğlen servisi başlıyor ve 
17.00’de kapatıyoruz.” 
Bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen şef adaylarına önem-
li tavsiyeler vermeyi de ihmal etmeyen Osman Bahadır, “Bu 
işte gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Şefliği meslek olarak 

OSMAN BAHADIR’DAN HATAY USULÜ KISIR
Malzemeler: 1 adet orta boy küp küp doğranmış 
domates, 200 gram ince bulgur, 50 gram domates 
salçası, 30 gram biber salçası, yarımşar demet taze 
nane ve maydanoz, 5 dal ince kıyılmış taze soğan, 150 
ml nar ekşisi, 300 ml zeytinyağı, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay 
kaşığı şeker, 2 çay kaşığı kimyon. 

Hazırlanışı: Bulguru, küp doğranmış domatesle 
karıştırın. Ağzı kapalı bir şekilde oda sıcaklığında en 
az 45 dakika bekletin. Bulgur şiştikten sonra sırasıyla 
tüm malzemeleri ilave edin. Yaklaşık 10 dakika boyun-
ca tüm malzemeler harmanlanıp taze soğanlar ezile-
ne kadar yoğurun. Nane ve maydanoz yaprakları ile 
süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...

HATAY STYLE TABOULEH FROM OSMAN BAHADIR
Ingredients: 1 medium diced tomatoes, 200 grams 
fine bulgur, 50 grams of tomato paste, 30 grams of 
red pepper paste, half a bunch of fresh mint and 
parsley, 5 stalks of finely chopped green onions, 150 ml 
of pomegranate syrup, 300 ml of olive oil, 2 teaspoons 
of salt, 1 teaspoon of sugar, 2 teaspoons of cumin.

Directions: Mix the Bulgur with the diced tomatoes. 
Let it wait in a container with a lid at room temperature 
for at least 45 minutes. After the bulgur expands, add 
the other ingredients in order. Harmonize all the 
ingredients for about 10 minutes then knead them until 
the onions are crushed totally. Serve them by 
decorating with mint and parsley leaves. Bon appetite!
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become a chef and make it your career, then you must be 
fast, discreet, analytical, and aesthetic. You have to work 
at least 5 years, 6 days of the week for 12 hours.” Bahadır 
who underlines the fact that you must always work in a 
clean and organized kitchen says that he thinks about 
nothing but cooking while cooking which allows him to 
work in peace.

Famous with his Hummus and ‘muhammara burger’
Bahadır who mentions that keeping the quality of Farfara 
as same as its first day is very important to him says that 
his most popular specials are humus served with homemade 
French fries, stuffed grape leaves with meat and 
pomegranate syrup, stuffed meatballs, kaytaz pastry, bread 
with sides, and his soups prepared with special broths.

He takes pictures of food aswell
Osman Bahadır who is a very talented chef is also a food 
photographer. He explains us how this hobby began: “My 
photography enthusiasm began when my father got me a 
semi-pro camera years ago on the same date La Boqueria 
market opened in Barcelona, the biggest and the best in 
Europe. One really wants to wait for the best light and 
take the best pictures of all products. I think that every 
product there is a work of art...  I displayed my first 
photo-collage exhibition with 30 pieces at Bonart Gallery. 
I tried to relate everything to food. Because food is 
everything! I said ‘If cuisine is an art, are we sated with 
art’ and then turned my hobby into reality.”

yapmak istiyorsanız hızlı, sağduyulu, analitik ve estetik 
olabilmelisiniz. En az 5 sene boyunca, haftanın altı günü, 
günde 12 saat çalışmak şart.” diyor. Daima temiz ve düzen-
li bir mutfakta çalışmak gerektiğinin altını çizen Bahadır, 
yemek yaparken başka hiçbir şey düşünmediğini bu neden-
le de çok huzurlu çalıştığını belirtiyor.

Humus ve ‘muhammaralı burger’i meşhur
Farfara’nın ilk günkü kalitesini koruyabilmenin kendisi için 
son derece önemli olduğunu söyleyen Bahadır, Farfara’nın 
en beğenilen spesiyallerinin ise ev yapımı patates kızartma-
sı ile servis edilen humus ve muhammaralı hamburger, nar 
ekşili etli yaprak sarma, içli köfte, kaytaz böreği, katıklı ek-
mek ve kemik suyu ile özel olarak hazırlanan çorbaları oldu-
ğunu ifade ediyor. 

Yemek fotoğrafı da çekiyor
Son derece yetenekli bir şef olmasının yanı sıra iyi bir ye-
mek fotoğrafçısı da olan Osman Bahadır, bu merakının nasıl 
başladığını ise şöyle anlatıyor: “Fotoğraf merakım; babamın 
yıllar önce aldığı yarı profesyonel fotoğraf makinesiyle, 
Barselona’daki La Boqueria pazarının aynı tarihe gelmesiye 
başladı. La Boqueria, Avrupa’nın en iyi ve en büyük pazarı. 
Gerçekten günlerce en iyi ışığı bekleyip her ürünün en iyi 
fotoğrafını çekmek istiyor insan. Bence oradaki her ürün, 
bir sanat eseri… Bonart Galeri’de 30 eserlik ilk foto-kolaj 
sergimi yaptım. Yemekle her şeyi birleştirmeye çalıştım. 
Çünkü yemek her şey! ‘Mutfak bir sanatsa, sanatla mı do-
yuyoruz’ dedim ve hobimi gerçeğe dönüştürdüm.”

Etli Yaprak Sarması
Stuffed Grape Leaves with Meat

Fırın Levrek
Oven Baked Sea Bass

Etli ve Nohutlu Kabak Dolması
Stuffed Pumpkin with Meat and 
Garbanzos

İçli Köfte, Kaytaz Böreği ve Katıklı Ekmek
Stuffed Meatballs, Kaytaz Pastry, and 
Bread with Sides
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Hatay Usulü Kısır
Hatay Style Tabouleh
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BERİL ŞEN

HAWAII YERLİLERİ BURANIN SANILDIĞI GİBİ 
BİR CENNET OLMADIĞINI BİLİRLER, NE VAR Kİ 
DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE HER AN BÖYLE 
HİSSETTİRİR.

ALOHA! 
HAWAII’YE 
HOŞGELDİNİZ...
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Çini mavisi Pasifik Okyanusu’nda dizi dizi, zümrüt 
yeşili adalar...  Hawaii adalar grubu, kendine özgü bir 
bölge. Her yıl, yaklaşık 7 milyon ziyaretçi bu cenneti 
yaşamaya gelir. Yerlileri buranın sanıldığı gibi bir 
cennet olmadığını bilirler, ne var ki doğal güzellikle-
riyle her an böyle hissettirir. Adalar; kumsallar ve 
etkileyici volkanik tepelerle süslüdür. Polinezya, 
Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa senteziyle çok kül-
türlü bir topluluktur, doğanın en büyüleyici ve bere-
ketli halidir, güneşli günleri uzundur, yıl boyu sürege-
len yumuşak havası nedeniyle, tüm mevsimlerin des-
tinasyonu haline gelmiştir.  
Sabahları mercan kayalıklarında derinliklere dalın, hey-
kelvari tepelerde trekking yapın, lavın akışını izleyin, 
balinaları seyredin, saçınıza amber çiçeği takın, günbatı-
mına karşı mai tais (misket limonu ve meyve suyu karı-
şımı) için, sulu papayalar yiyin, Pasifik kenarı (Pasifik 
Okyanusu’nu çevreleyen ülkeler, özellikle Doğu Asya 
ülkeleri) mutfağı yemeklerini tadın… Kalabalık, kültürel 
ve ekonomik başkent Honolulu’dan uzaklaşmak ister-
seniz, bir saatten az bir süre içinde kendinizi yağmur 
ormanlarının derinliklerinde bulabilir ya da beyaz kum-
sallarda uzanıyor olabilirsiniz. Nerede olursanız olun, 
yüzlerce yıl sürmüş göçler sonucu oluşan Hawaii’nin 
çeşitlilik barındıran kültüründe, “Aloha!” (Hoş geldi-
niz!) geleneği hep karşınıza çıkacaktır.



HAWAIIANS KNOW THAT THIS PLACE IS 
NOT THE PARADISE ITSELF AS EVERYONE 
THINKS IT IS, BUT EACH MOMENT SPENT 
HERE MAKES ONE FEEL LIKE IN PARADISE 
THANKS TO ITS NATURAL WONDERS.

ALOHA! WELCOME 
TO HAWAII!
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The emerald green islands are scattered in the turquoise 
blue Pacific Ocean. The Hawaiian island group is a 
unique region. Each year, seven million visitors come 
here to experience heaven on earth. Although, the 
locals are aware of this place not being the real heaven 
as everyone thinks it is, each moment spent here makes 
one feel like in heaven thanks to its natural wonders. 
The islands are ornate with beaches and impressive 
volcanic hills. It is a multicultural group, synthesizing 
Polynesia, Asia, North America, and Europe. The place 
is also the most fertile and mesmerizing state of nature. 
Sunny days are long in Hawaii. Due to its pleasant 
weather all year round, it is a popular destination in all 
seasons.    
When you are in Hawaii, don’t forget to dive to see the 
coral reeves; trek on picturesque hills; watch the whales 
swim and how the lava flows; drink mai tais (a drink 
made with lime and fruit juices) and eat juicy papayas; 
try the delicious dishes of the Pacific rim. If you want 
to escape from Honolulu, which is the crowded, 
cultural, and economic capital city, you might find 
yourself in the depths of the rain forests or lying down 
at the white sandy beaches only in an hour. Wherever 
you go in Hawaii that is home to many different 
cultures, you can make sure that ‘Aloha!’ tradition is 
going to welcome you.
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Yıldızları seyredin 
Hawaii’nin kutsal zirvesi Mauna Kea, sadece eteklerin-
deki arkeolojik kalıntılar nedeniyle değil aynı zamanda 
astronomi meraklıları için de adeta bir mabet. Büyük 
Ada’nın üzerinde bulunan ve artık aktif olmayan volkan 
Mauna Kea’da, dünyanın en iyi teleskoplarıyla yıldızlara 
bakabilir, unutulmaz günbatımları seyredebilirsiniz. 

Manzaralarda kaybolun
Kauai’nin batı tarafında yer alan, eski çağlara ait kat 
kat lav akıntılarının yer aldığı dev vadi Waimea Kan-
yonu, “Pasifik’in Grand Canyon’u” olarak anılır. 16 
km uzunluğunda ve 900 metre derinliğindeki kan-
yonda ilerlerken çeşitli iklimlerden geçip, ‘ahupuaa’ 
olarak bilinen geleneksel olarak bölümlere ayrılmış 
Hawaii toprak düzeni içinde dolaşabilirsiniz. 

Lav dansını izleyin
Volkanlar diyarı Hawaii’de, Hawaii Yanardağlar Ulu-
sal Parkı’nı kaçırmayın. Kırmızı, kızgın ve ürperti 
veren lavın okyanusa akışını izleyin, gece lavdan ha-
vai fişekleri seyredin, bir kraterin içinde, yağmur or-
manlarında, yıldızların altında yürüyüş yapın. 

Sörfle tanışın  
Oahu, civardaki adalara geçebilmek için bir transit nok-
tası olmanın ötesindedir. Burada da maceraseverlere 
malzeme var. Kuzey Kıyısı’nın dev dalgalarında sörf 
keyfi yaşayabilir, bıçak sırtı tepelere doğru yürü-
yüşler yapabilir, Hanauma Körfezi’nde dala-
bilir ya da Kailua’nın ıssız adalarına sörf ya 
da kanoyla yol alabilirsiniz. 

Ay’da gezinti
Haleakala Milli Park’ının devasa çuku-
runda, artık aktif olmayan volkanın için-
deki parkurlarda yürüyüş yaparken, yan-
mış kömür artığı konilerinin gün ışığında 
parlarken yarattığı renkli kıvrımları seyre-
din. Ay’ı ziyaret etmediğiniz takdirde, böyle 
bir manzarayı başka bir yerde görme ihtimalini-
zin çok düşük olduğunu bilmenizde yarar var. Çorak 
arazi sizi yanıltabilir ancak dünyanın en ender görülen 
bitkileri, kuşları ve böcekleri burada yaşar. Kamp yapabi-
lirsiniz.

Pasifiğin lezzetlerini tadın 
Eski Lahaina Luau sempatik bir yer olmasının yanı sıra 
burada çok da iyi poke (otlar ve baharatlarla marine edil-
miş, dilimlenmiş çiğ ton balığı) yapılır. Lomi Lomi somonu 
(soğan ve otlarla marine edilmiş) poi (taro sebzesi kökü 
ezmesi) ile karıştırılınca yerel bir deneyim kaçınılmazdır. 
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AKTİVİTE

Oahu’nun önemli tatil 
beldesi Waikiki, yumuşak 

dalgalarıyla, sörfü yeni 
öğrenenler için ideal.

ACTIVITY

Waikiki, an important vacation place 
in Oahu, is ideal for the ones who 

are beginning to learn surfing 
thanks to its smooth waves. 



GEZİ / TRAVEL

Watch the stars
The most sacred peak of Hawaii, Mauna Kea, is not only 
treasured because of the archeological ruins found in its 
foot, but it is also almost a temple for the enthusiasts of 
astronomy. Located on the Island of Hawaii, the dormant 
volcano Mauna Kea is the best place in the world to watch 
the stars and the unforgettable sunsets. 

Lose yourself in the landscapes
The giant valley, which is located in the west of Kauai and 

where you can find layers of lava flows from the 
ancient ages, called Waimea Canyon is also 

known as ‘the Grand Canyon of the Pacific.’ 
As you advance in the canyon, which is 

900 meters deep and 16 km long, you 
pass through many climates and walk 
around the Hawaiian land system 
divided into traditional sections known 
as ‘ahupuaa.’

Watch the lava dance
In the land of volcanoes, in Hawaii, don’t 

miss to visit the Hawaii Volcanoes National 
Park. Watch the fireworks at night, and the flow 

of the red, hot, and scary lava into the ocean. Walk inside 
a crater, in the rain forests, and under the stars. 
 
Meet with surfing
Oahu is beyond offering just a transit to the near islands. 
There is valuable material on this island for adventurists. 
They can experience the joy of surfing with the giant waves 
at the North Shore, walk towards the edgy hills, and dive at 
the Hanauma Bay or travel to the silent islands of Kailua by 
a surf or canoe.   

Moonwalk
As you walk through the trails in the giant crater of the 
dormant volcano at the Haleakala National Park, watch 
the colorful twists made by scoria cones shining under the 
sunlight. It would be beneficiary for you to know that if 
you don’t visit this place resembling the moon’s surface, 
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ALIŞVERİŞ 

Yerel ‘Sunshine 
pazarları’nda, muz, mango, 

papaya, limon, misket limonu 
gibi meyvelerin en tazeleri, sebze, 
çiçek ve keçi peyniri bulunabilir. 

SHOPPING

You can find the freshest of 
bananas, mangos, papayas, 
lemons, limes, vegetables, 
flowers, and goat cheese at 

the local ‘sunshine 
markets.’
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Makena’ya uzanın
Güney Kıyısı’nın güzelliği altın renkli ve yumuşak 
kumundan kaynaklanıyor. Makena, hala oldukça ba-
kir. Etrafta yapı yok, sadece berrak deniz, ara sıra gö-
rünen yunus sürüsü ve insanı şaşırtan manzaralar 
var. ‘Balık taco’ denemeye değer. 

Jeolojik şaheser
Kauai, önemli Hawaii adaları arasında, jeolojik olarak 
en eskisidir. Ayrıca doğası ve bereketli bitki örtüsüyle 
Kauai, en güzel manzaralara sahip adadır. Zümrüt yeşi-
li Napali Kıyıları kaçırılmamalı. Adanın kuzeybatı tara-
fındaki olağanüstü tepeleri, tekne, helikopter ya da 
Kalalau Patikası’nda yürüyüş yaparak görebilirsiniz. 
Her hâlükârda hayal kırıklığına uğramayacaksınız. 

Shangri La’yı bulmak
Diamond Head tepeleri üzerine kurulu, Amerikalı fi-
lantrop Doris Duke’un okyanus kıyısındaki malikâ-
nesi Shangri La’da, Duke’un dünya seyahatlerinde 
topladığı İslam sanatı koleksiyonunu görebilir, başlı 
başına bir mimari şaheser olan manzaralı beş dönüm-
lük arazide, egzotik bahçeleri, 200 metrelik deniz 
suyu havuzunu ziyaret edebilirsiniz.

Aloha!
Hawaii’de doğanın ve keyfin sınırı yok gibi… Akvar-
yumvari suları, oyuncu yunusları, dalış noktalarıyla 
Hulopo’e Plajı; 1400 basamak inerek ulaşılan 
tarihi milli parktaki dünyanın en yüksek 
falezlerinin bulunduğu Kalaupapa Yarı-
madası; sular altında kalmış ve bugün 
artık popüler bir şnorkel noktası olan 
volkanik kraterin yer aldığı Hanau-
ma Körfezi; kano yapmanın tecrübe 
gerektirmediği, risksiz bir macera 
için Kauai nehirleri; Hawaii’ye gel-
menizin nedeni desek abartmış olma-
yacağımız Kailua Plajı… Her biri diğe-
rinden cezbedici… Cennet mi demiştiniz? 
Aloha! Hawaii’ye hoşgeldiniz!
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İZLEYİN

Ateş dansçıları geleneksel 
olmasa da eğlendiricidir, Hula 
dansının farklı stilleri ilginizi 

çekecektir.

WATCH

Fire dancers are entertaining, 
although they are not traditional; 
the different versions of the Hula 

dance might grab your 
attention. 



your chance to see such a scene in another place is 
miniscule. Arid land might confuse you, but the rarest 
bird, bug, and plant species of the earth live in here. You 
can camp there.    

Try the flavors of the Pacific
The old Lahina Luau makes the best poke (sliced raw tuna 
fish marinated with herbs and spices) next to being a 
charming place. A local experiment is inevitable when lomi 
lomi salmon (marinated with onion and herbs) is mixed with 

poi (mashed taro root.)

Reach to Makena
The South Shore owes its beauty to its soft 

and golden sands. Makena can be still 
considered as mostly untouched. No 
manmade structures are around; only 
clear waters, surprising scenes, and a 
school of dolphins that you see occasionally. 

Try the ‘fish tacos.’

Geological masterpiece
Kauai is geologically the oldest one among the 

important Hawaiian islands. It is also the one with the 
best landscapes thanks to its nature and vegetation. Don’t 
miss to see the emerald green Napali Coast. You can see the 
extraordinary hills, located at the northwest of the island, by 
boat, helicopter, or by walking along the Kalalau Trail. 
Whichever you prefer, you won’t be disappointed.     

Finding Shangri La
Established on the Diamond Head Hills, the mansion 
called ‘Shangri La,’ which belongs to the American 
philanthropist Doris Duke, is near the ocean shore. The 
mansion is settled on an area of 5 acres. You can see the 
Islamic arts collection at the mansion; and the exotic 
gardens and a 200 meters long seawater pool at the 
terrain.  

Aloha!
It feels like there is no end to nature and pleasure in Hawaii. 
Aquarium like waters, playful dolphins, Hulopo’e Beach 
with its diving points, Kalaupapa Peninsula that has the 
highest cliffs of the world at the national park that can be 
reached by climbing down 1400 steps, Hanauma Bay where 
the volcanic crater takes place and the crater which is now 
under water and a popular snorkeling spot, for a risk free 
adventure the rivers of Kauai where you don’t need any 
experience to canoe, Kailau Beach which is probably the 
reason of your trip to Hawaii are among those pleasures and 
natural wonders. Each one is more tempting than another is. 
Did you say paradise? Aloha! Welcome to Hawaii!

GEZİ / TRAVEL
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KAÇIRMAYIN 

Gökyüzü tutkunları 
Mauna Kea’ya gezegenin 

keyfini çıkarabilecekleri en iyi 
noktalardan biri olduğu için 

gelirler.

DON’T MISS

People come to Mauna Kea to 
watch the stars and also because 
it is one of the best locations to 

enjoy the planet. 



Bungee jumping is a sports branch that reaches out to 
hundreds of thousands of people and has international 
competitions... Modern bungee jumping originated from 
the natives of Vanatu Island located in the New Hembridis 
island group in Eastern Australia in the Pacific Ocean. 
Male members of the natives had to perform a traditional 
ritual jump called ‘Gkol’ which was done by jumping off 
bamboo towers, tied to ropes that they made out of vines. 
Today, the products of high technology, elastic ropes 
replace vines; and tall bridges, steel constructed jumping 
towers, or cranes replace bamboo towers.  

Bungee jumping, bugün dünyada yüz binlerce kişiye ula-
şan, uluslararası alanda yarışmaları düzenlenen bir spor 
dalı… Bungee jumping’in kökeni ise Doğu Avustralya’nın 
açıklarında Pasifik Okyanusu’nda New Hembridis adalar 
grubundaki Vanatu Adası yerlilerinin ‘Gkol’ adını verdik-
leri erkekliğe geçiş törenlerinde bambudan yaptıkları ku-
lelerden, sarmaşıktan yaptıkları iplere bağlanarak atlama-
sına dayanıyor. Günümüz şartlarında bu sarmaşıkların 
yerini yüksek teknoloji ürünü elastik ipler ve bambu kule-
lerinin yerini de yüksek köprüler, çelik konstrüksiyon at-
lama kuleleri ile vinçler aldı. 

HOBİ / HOBBY

BUNGEE JUMPING İLE 
ADRENALİNİN ZİRVESİNE ÇIKIN

SIRA DIŞI SPORLARDAN HOŞLANIYORSANIZ ÖNCE DERİN BİR NEFES ALIN. SONRA AYAKLARINIZ BİR 
ANDA YERDEN KESİLSİN VE BİR KUŞ KADAR ÖZGÜR OLMANIN TADINI ÇIKARIN.

REACH THE PEAK OF ADRENALINE 
WITH BUNGEE JUMPING

IF YOU ARE INTERESTED IN EXTRAORDINARY SPORTS, TAKE 
A DEEP BREATH. THEN LET YOURSELF BE SWEPT OFF YOUR 

FEET AND ENJOY BEING AS FREE AS A BIRD.

SELİN AKGÜN
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It requires technical and theoretic knowledge
People interested in bungee jumping must have technical 
and theoretic knowledge about it. The first rule of this 
sports branch is to obtain a written consent of the person 
who is going to make the jump, in regards to having no 
serious health conditions... Next, the attendants measure 
this person’s weight. Then he or she is clad in the required 
security gear. The basic material for bungee jumping is 
mainly the rope. While doing this sport, two different 
ropes are used; braided and elastic. A synthetic braid 
protects the thin latex strands located at the center of the 
sheathed rope; every rope has the capacity to carry up to 
800 kilograms. An interesting fact about the elastic ropes 
is that New Zealand produces them especially for this 
sport only. The most important feature of the elastic ropes 
is that they consist of more than a thousand latex strands. 
This material can stretch itself up to four times of its 
actual length during a jump.

Safety harness
There are two different safety harnesses; chest-hip 
safety harness, and ankle safety harness. The chest-hip 
safety harness is perfect for beginners and short distance 
jumpers. This type of safety harnesses creates the 
minimum amount of pressure on the body because the 
rope is tied very close to the weight and rotational 
centers of the body.

Teknik ve teorik bilgi gerekiyor
Bungee jumping’e ilgi duyan kişilerin bu konuya yöne-
lik teknik ve teorik bilgiye sahip olması şart. Bu spor 
dalının birinci kuralı ise ciddi bir sağlık sorununa sahip 
olunmadığının yazılı bir beyanatla belirtilmesi… Daha 
sonra bungee jumping yapacak kişinin ağırlığı, görevli-
lerce ölçülüyor. Atlayış yapacak kişiye gerekli güven-
lik malzemeleri giydiriliyor. Bungee jumping’in temel 
malzemesi ise öncelikli olarak ip... Bu sporu yaparken 
kılıflı ve lastik olmak üzere iki çeşit ip kullanılıyor. 
Kılıflı iplerin merkez kısmındaki ince lastik lifler sen-
tetik bir kılıfla korunurken, her bir ip 800 kilo taşıya-
bilme kapasitesine sahip. Lastik iplerin ise Yeni Zelan-
da’da sadece bu spora özel olarak üretildiği dikkat çe-
kiyor. Lastik iplerin en önemli özelliği ise binden fazla 
lastik lifin birlikte kullanılması ile oluşması… Bu ma-
teryal, atlayış sırasında normal uzunluğunun 4 katı 
kadar esneyebiliyor. 

Emniyet kolonları
Emniyet kolonları ise göğüs-bel emniyet kolonu ve ayak 
bileği emniyet kolunu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Gö-
ğüs emniyet kolonu, yeni başlayan ve kısa mesafe atla-
yışçıları için son derece uygun. Bu tarz emniyet kolon-
larında ipin vücuda bağlandığı yer, ağırlık ve dönüş 
merkezlerine çok yakın olduğundan, vücutta en az bas-
kının oluşması sağlanıyor. 
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Her türlü kule ve köprüden atlayış yapılabilir
Atlayıcı, vinç tarafından yukarı çekilecek sepete bir 
görevliyle birlikte gerekli emniyet önlemleri alınarak 
bindiriliyor ve ağırlığına uygun olan iple, vinç tarafın-
dan gerekli yüksekliğe çıkarılarak (yükseklik yaklaşık 
olarak 50 metre) buradan boşluğa bırakılıyor. Atlayıcı 
yaklaşık olarak 10 metrelik bir serbest düşüşten sonra 
insan fiziğine zarar vermeyecek bir ivmeyle ip tarafın-
dan yavaşlatılıyor. Düştüğü yüksekliğin yaklaşık yüz-
de 70’i kadar tekrar yukarı ivmeleniyor ve bu hareket 
hız azalana kadar devam ediyor. Bungee jumping yapı-
labilecek yerler elbette sadece vinçle sınırlı değil. Yük-
sekliğin ve açının uygun olduğu her türlü kule ve köp-
rüden atlayış gerçekleştirilebiliyor.

Farklı atlayış stilleri 
Bungee jumping’in farklı atlayış şekilleri bulunuyor. 
İkili atlayış, sırt üst atlayış ve yüzüstü atlayış… İkili 
atlayışlarda bireyler vücutlarına geçirdikleri emniyet 
kemerleri ile birbirine bağlanıyor. Bu sayede birbirle-
rinden uzaklaşmaları engelleniyor. Eğer bu atlayış önce-
sinde tedirginseniz, sırt üstü atlayışı tercih etmelisiniz. 
Atlayıcı, atlayış hocasının yönergelerini dinleyerek ka-
binden sırtı aşağıya dönük şeklide duruyor ve 75 metre 
yükseklikteki kabinden aşağıya, sırt üstü bir ağaç kesil-
diğinde nasıl devriliyorsa o şekilde devriliyor.

You can jump off any kind of tower or bridge
The jumper and an attendant get in a basket, which is 
going to be pulled up by a crane, after the required 
safety precautions are taken, and then with a rope fit 
for the jumper’s weight the jumper is lifted to a 
required height (about 50 meters) and dropped from 
there. After a freefall, for about 10 meters, the rope 
with an acceleration that isn’t harmful to human 
physique slows down the jumper’s fall. The jumper is 
accelerated upwards to about 70 percent of the fall’s 
height and this continues until this speed drops down 
to zero. The places you can make a bungee jump are of 
course not limited to a crane. You can jump from any 
bridge or tower as long as the height and angle are 
appropriate.

Different jumping styles
Bungee jumping has different jumping styles: double 
jump, backside down jump, and face down jump. Two 
jumpers who are strapped together by safety belts make 
a double jump. This prevents the jumpers from being 
separated. If this style makes you uneasy, then you 
should consider doing a backside down jump. After 
listening to a tutorial, the jumper jumps backside down 
from a cabin, which is set 75-meter above the ground, 
and falls just as the way a tree falls when cut down. 

ATLAYIŞ ESNASINDA BU 
KURALLARA UYMAK ŞART
 Ceplerinizin boş olmasına özen 

gösterin.  Takı takmayın.
 Güvenlik şeridi ile çevrilmiş alana 

sadece atlayıcılar girebilir. 
 Ayağınızdan çıkmayacak bir spor 

ayakkabı giyinin. 
 Atlayış esnasında ve bitiminde 

baş aşağı duracağınızı düşünerek 
kıyafet seçin. 

YOU MUST OBEY THESE RULES 
DURING BUNGEE JUMPING
 Do not wear any accessories and 

make sure your pockets are 
empty.

 Only jumpers may enter the area 
designated by the safety strips. 

 Wear sports shoes that will not 
come off. 

 Choose clothes keeping in mind 
that you are going to fall 
headfirst.

İlk kez bungee 
jumping atlayışı 
yapacaksanız, yüzüstü 
atlayışı tercih 
etmenizde fayda var. 
Diğer stilleri biraz 
daha tecrübe 
kazandıktan sonra 
deneyebilirsiniz. 

If you are going to make 
a bungee jump for the 
first time, you should 
consider making a face 
down jump. You may 
try the other styles when 
you are more 
experienced.
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Türkiye’de ne yazık ki bungee jumping için kalıcı 
platformlar bulunmuyor. Bungee jumping meraklıları 
bu sporu parti alanları, şenlikler ve bazı tatil yerlerinde 
deneyimleyebiliyor. İstanbul Kilyos’ta Solar Beach, 
Bodrum ve Çeşme bungee jumping yapabileceğiniz 
yerler arasında bulunuyor. 

Nowhere Köprüsü
Los Angeles Milli Parkı’ndaki ‘Bridge to Nowhere’ adlı 
köprü, bungee jumping tutkunlarının en uğrak noktası. 
Bir kanyondan aşağı, köpüren sulara atlarken, köprüye 
neden bu adın verildiğini çok daha iyi 
deneyimleyebilirsiniz.

Colorado Nehri Köprüsü
Colorado Nehri Köprüsü, Costa Rica’nın tropik 
ormanlarının 90 metre üstünde yükseliyor.  Müthiş bir 
manzaraya sahip... Eğer atlayış yetmezse kaya 
tırmanışı ve yamaç paraşütü gibi alternatifler de 
bulunuyor.

Goliath
Kanada’daki 70 metrelik  ‘Goliath’, sarp bir kayalıktan 
masmavi bir suya atlayabileceğiniz nadir yerlerden biri. 

Bhote Koshi
Tibet sınırında Himalayalar’dan 270 metrelik bir atlayışı 
hayal edin. Etrafınız balta girmemiş ormanların 
üstünden görünen tepelerle çevrili… Nepal’in en deli 
nehirlerinden biri olan Bhote Koshi’ye atlamak 
gerçekten çok farklı bir deneyim.

Victoria Şelalesi Köprüsü
 105 metre yüksekliğindeki Victoria Şelalesi Köprüsü 
‘tarafsız bölge’de. Yani Zimbabwe ve Zambia 
sınırında… Bu atlayış gerçekten inanılmaz bir deneyim 
vaat ediyor.

Unfortunately, there are no permanent bungee jumping 
platforms in Turkey. Bungee jumping enthusiasts can 
experience this sport in outdoor party zones, some 
vacation areas, and in festivals. You can make bungee 
jumping in Bodrum, Çeşme, and Solar Beach located in 
Kilyos, Istanbul.

Bridge Nowhere 
One of the most visited bungee jumping spots 
frequented by bungee jumping addicts is the ‘Bridge to 
Nowhere’ in the Los Angeles National Park. You would 
understand much better how the bridge got its name 
while enjoying your jump from a canyon into bubbling 
waters.

Colorado River Bridge
The Colorado River Bridge is 90 meters above the Costa 
Rica’s tropical forests. It has an amazing view. If jumping is 
not enough, there are rock climbing and paragliding 
alternatives.

Goliath
The 70-meter ‘Goliath’ located in Canada is among the 
rare places that you can jump from a steep rock into 
azure waters.

Bhote Koshi 
Imagine a 270 meters jump from the Himalayas near the 
Tibetan borderline. You are surrounded with hills visible 
above the jungle down. Jumping into one of Nepal’s 
craziest rivers sure is a different experience.

Victoria Falls Bridge
Victoria Falls, 105-meter in height, is in the ‘neutral 
territory’. In other words, it is right in the border of 
Zimbabwe and Zambia. This jump promises an incredible 
experience.

BUNGEE JUMPING’İN SIRA DIŞI NOKTALARI EXTRAORDINARY SPOTS FOR BUNGEE JUMPING 
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Vu Technologies, which focuses on 
technologies such as LED TVs, Ultra 
HD TVs, Super TVs, corporate 
displayers, video walls, and digital 
tablets has become one of the most 
important players of the Indian 
market that combines technology 
and luxury with its innovative 
vision. We talked with Devita Saraf, 
founder, CEO, and design supervisor 
of the Vu Technologies, about how 
she would progress by investing in 
which strategies in the new term.
Devita Saraf received ‘Management 
Technologies’ education in the 
University Of California, Berkeley, 
and then completed her business 
degree in the University of Southern 
Carolina. Afterwards, she received 
training in various fields in the 
London School of Economics and 
The University of California in 
Berkeley. She was appointed as a 
member of the advisory board in The 
Viterbi School of Engineering and 
took place as a speaker of the 
Wharton-India Economic Forum in 
The University of Pennsylvania. She 
began her career when she was 21 as 
the marketing director of the Zenith 
Computers that belonged to her 
family.

LED TV, Ultra HD TV, Super TV, 
kurumsal görüntüleyiciler, video 
duvarları ve dijital levha gibi tek-
nolojilere odaklanan şirketiyle 
Hindistan piyasasının en önemli 
oyuncularından biri haline gelen 
Vu Technologies, inovatif vizyo-
nuyla teknoloji ve lüksü birleşti-
riyor. Hindistan’ın en başarılı ka-
dın girişimcilerinden biri olan Vu 
Technologies’in kurucusu, baş-
kanı, CEO’su ve tasarım müdürü 
Devita Saraf ile yeni dönemde 
hangi stratejilere yatırım yaparak 
ilerleyeceği hakkında konuştuk.
Devita Saraf, University of Cali-
fornia, Berkeley’de ‘Yönetim 
Teknolojisi üzerine eğitim aldık-
tan sonra University of Southern 
California’da işletme derecesini 
tamamladı. Ardından London 
School of Economics ve Univer-
sity of California, Berkeley’de 
farklı eğitimler aldı. Viterbi Scho-
ol of Engineering’de danışma ku-
ruluna atandı ve Pennsylvania 
Üniversitesi’ndeki Wharton-In-
dia Economic Forum’da konuş-
macı olarak yer aldı. İş hayatına 
ise 21 yaşındayken aile şirketi 
Zenith Computers’ın pazarlama 
direktörü olarak katıldı.

HİNDİSTAN’IN EN BAŞARILI 
KADIN GİRİŞİMCİSİ
VU TECHNOLOGIES’İN CEO’SU DEVITA SARAF, 2006 YILINDA KURDUĞU ŞİRKETİYLE, 
LÜKS VE TEKNOLOJİYİ İNOVATİF BİR BAKIŞ AÇISIYLA HARMANLIYOR

GİRİŞİM / INITIATIVE

SELİN AKGÜN

INDIA’S MOST SUCCESSFUL                                        
FEMALE ENTREPRENEUR 
CEO OF VU TECHNOLOGIES DEVITA SARAF, HARMONIZES LUXURY AND 
TECHNOLOGY IN AN INNOVATIVE POINT OF VIEW WITH HER 
COMPANY THAT SHE FOUNDED IN 2006. 
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Vu Technologies’in Kurucusu, CEO’su ve 
Tasarım Müdürü Devita Saraf
Founder, CEO, and Design Supervisor of Vu 
Technologies Devita Saraf



From marketing to being a CEO…
Saraf explains her aim in becoming an entrepreneur by 
founding Vu Technologies: “I realized in 2006, that 
taking over my father Rajkumar Saraf’s informatics 
legacy would not be enough for me. Within this context, 
I followed every marketers dream and created the Zenith 
brand. Thus, I went from being a marketer to a CEO. I 
founded the Vu Technologies, which is the leading high 
quality television brand of the newly developing Indian 
market, with a new vision of combining technology and 
luxury. Vu Technologies came with many firsts such as 
waterproof television, digital photo squares, smart 
televisions, crystal decorated televisions, televisions 
carrying Mac and PC features and lastly ‘The Play and 
Iconum’ television series...”

50 million dollar job 
Saraf, who has achieved a significant success in a male 
dominant sector, especially in India, answers a question 
on which strategies she invests in to progress as a female 
entrepreneur: “Technology business doesn’t possess an 
administrative strategy but a navigational strategy. As 
Vu Technologies, we are continuing to work on our 
product development, administrative, and distribution 
strategies. Today, a business volume as big as 50 million 
dollars is at stake in the LED televisions, ultra HD 
televisions, super televisions, corporate displayers, 
video walls, digital direction signs, and touch/
interactive screen fields. Vu Technologies has stores in 
shopping centers all across India. We have display 
centers across India in 20 cities and an online shopping 
platform.”

Pazarlamadan CEO’luğa…
Saraf, Vu Technologies’i kurarak girişimci olmaya 
yönelmesini ise şöyle anlatıyor: “2006 yılında babam 
Rajkumar Saraf’tan kalan bilişim mirasını devralma-
nın benim için yeterli olmayacağını gördüm. Bu çer-
çevede her pazarlamacının rüyasını takip ettim ve 
Zenith markasını yarattım. Böylece pazarlamadan 
CEO’luğa geçtim. Yeni gelişen Hint pazarında tekno-
lojiyle lüksü birleştirme vizyonuyla lüks televizyon-
ların öncü markası Vu Technologies’i kurdum. Vu 
Technologies, pek çok ilkle birlikte geldi. Su geçirmez 
televizyon, dijital fotoğraf kareleri, akıllı televizyon-
lar, Mac ve PC özellikli televizyonlar, kristal süslü 
televizyonlar ve son olarak ‘The Play and Iconum’ 
televizyon serisi...”

50 milyon dolarlık iş
Erkek egemen bir sektörde, özellikle de Hindistan’da 
önemli bir başarı yakalayan Saraf, bir kadın girişimci 
olarak, hangi stratejilere yatırım yaparak ilerlediğine 
ilişkin soruyu şöyle yanıtlıyor: “Teknoloji işi yönetim 
stratejisine değil, navigasyon stratejisine sahip. Vu 
Technologies olarak ürün geliştirme, yönetim ve dağı-
tım stratejilerimiz üzerinde çalışmaya devam ediyo-
ruz. Bugün LED televizyonlar, ultra HD televizyonlar, 
süper televizyonlar, şirket ekranları, video duvarları, 
dijital yön işaretleri ve dokunmatik/interaktif ekran 
alanlarında 50 milyon dolar büyüklüğünde bir iş söz 
konusu... Vu Technologies’in Hindistan genelindeki 
alışveriş merkezlerinde mağazaları var. Ülke genelinde 
20 şehirde sergileme merkezlerimiz ve online satış 
platformumuz bulunuyor.”

GİRİŞİM / INITIATIVE
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Vu Technologies’in en yeni ürünlerinden biri de ‘The Play and Iconum’ televizyon serisi... 
‘The Play and Iconum’ television series is among the newest products of the Vu Technologies. 
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5 percent of our income goes to R&D 
Saraf who values the company’s R&D platform highly 
says, “We have a new product development center that is 
based on the MIT Media Lab’s product development and 
human factor approach. Our R&D department is made up 
of 20 people. Right now, we are working on more 
satisfying contents like Netflix, which we launched in the 
last few months. We spare 5 percent of our income to 
R&D. We have factories in China, Korea and Taiwan. 
Our panel production in Japan is still continuing. I am 
thinking that new features are going to become prominent 
in smart TV technology and customer interface in 2016 
and after rather than new products. I am at the same time 
leading the Vu Design Department. We are cooperating 
with different design houses across the world.”

Never give up
Saraf makes the following evaluation on her experience 
in leadership, success, and entrepreneurship in business: 
“I see myself as a leader that is the combination of 
mischief and mind. I am an individual spirit who doesn’t 
obey the rules. This helps me put up a creative fight with 
global giants like LG, Samsung or Sony. The most 
important thing about success is creating happy buyers 
and increasing the number of happy buyers... No matter 
how far you go, you can always go one step forward. 
Never stop and never give up.”

Gelirin yüzde 5’i Ar-Ge’ye
Şirketin Ar-Ge alt yapısına oldukça önem veren Saraf, 
“MIT Media Laboratuvarı’nın ürün geliştirmesine ve 
insan faktörlü yaklaşımına dayanan yeni bir ürün geliş-
tirme merkezimiz bulunuyor. Ar-Ge departmanımız ise 
20 kişiden oluşuyor. Şu an, geçtiğimiz aylarda lansma-
nını yaptığımız Netflix gibi tatmin edici içerikler üze-
rinde çalışıyoruz. Gelirimizin yüzde 5’ini ise Ar-Ge’ye 
ayırıyoruz. Çin, Kore ve Tayvan’da fabrikalarımız var. 
Japonya’da ise panel imalatımız devam ediyor. 2016 ve 
sonrasında ürünlerden ziyade akıllı TV teknolojisinde 
ve müşteri arayüzünde daha fazla yeniliğin öne çıkacağı-
nı düşünüyorum. Aynı zamanda Vu Tasarım Bölü-
mü’nün başındayım. Dünya genelindeki tasarım evle-
riyle farklı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.” diyor.

Asla pes etmeyin
Saraf, iş hayatında girişimcilik, liderlik ve başarı adına 
birikimleri ile ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yapı-
yor: “Kendimi aklın ve haylazlığın karışımı bir lider 
olarak görüyorum. Kurallara uymayan bireysel bir ru-
hum. Bu da Sony, Samsung ya da LG gibi küresel devle-
re karşı yaratıcı bir kavga vermeme yardımcı oldu. Ba-
şarının en önemli kilit noktası ise mutlu alıcılar yarat-
mak ve mutlu alıcı sayısını yükseltmek… Ne kadar 
uzağa giderseniz gidin, her zaman daha ileriye gidebi-
lirsiniz. Durmayın ve asla pes etmeyin.”

Hindistan’ın en başarılı kadın girişimcilerinden biri olan Devita Saraf, doğru stratejiler kurgulayarak ilerliyor.
Devita Saraf, one of the most successful female entrepreneurs of India, progresses by developing the correct strategies.
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

EN ÖZGÜN SERAMİK SANATÇISI: 
THE MOST ORIGINAL CERAMIC ARTIST: 

AHMET NEJAT BİRDEVRİM
SERAMİK ÇALIŞMALARINI AK ÇİNİ İLE GERÇEKLEŞTİREN AHMET NEJAT BİRDEVRİM, SERAMİK 

SANATLARI ALANINDA TURKUAZ TONUNDAKİ SIRI VE ÖZGÜN ESERLERİ İLE TANINIYOR.

AHMET NEJAT BIRDEVRIM WHO CREATES HIS CERAMICS WITH WHITE TILES IS RECOGNIZED IN 
CERAMIC ARTS FIELD BY HIS UNIQUE WORKS WITH TURQUOISE TONED GLOST.

Ahmet Nejat Birdevrim who is a ceramic artist makes all of 
his artwork using white tiles. The formula of the important 
detail, the turquoise colored glost, that makes Ahmet Nejat 
Birdevrim’s art different belongs to him. He also creates 
painting, sculpture, and calligraphy works. The glost, which 
Birdevrim makes with care, captures a great harmony with 
his white tiles and brings forth distinctive colors. We met 
Ahmet Nejat Birdevrim in his gallery named Nejat 
Handicrafts where he displays only his own masterpieces in 
Kadıköy, Istanbul and had a delightful interview with him 
about his ceramic artworks.

He received electronics education
Ahmet Nejat Birdevrim who graduated 
from the State Academy of Applied 
Fine Arts College in 1982 as the second 
honor student had electronics education 
before entering the Fine Arts College. 
Birdevrim who began to work in 

ceramics field in 1985 by opening his 
own studio says, “Until 1992, I had works 

of industrial style. I began creating 
artworks in 1992. I focused on 
calligraphic artworks that were related 
to the Ottoman and Seljuk culture. I 
have works that were inspired by my 
scuba diving hobby. I named them 
‘bottom of the sea.’ Since the beginning 
of 1993, I have been giving lectures as 
a contracted educator at the Istanbul 

University Faculty of Technical Sciences 
Vocational School of Glass Ceramic and 
Tile Program. Every Tuesday, I give 
molding technique, drawing, and kiln 

technique lessons. I completed 
my master’s degree at 

the Marmara 

Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim, tüm sanat ça-
lışmalarını ak çini ile gerçekleştiriyor. Resim, heykel ve 
hat sanatına yönelik eserlere imza atan Ahmet Nejat Bir-
devrim’in sanat çalışmalarını farklı kılan en önemli detay 
ise formülü tamamen kendisine ait olan ve çalışmalarıyla 
özdeşleşen turkuaz tonundaki sırı... Birdevrim’in özenle 
hazırladığı sırlar, ak çiniyle büyük bir uyum gösteriyor ve 
ortaya çok özel renkler çıkıyor. Ahmet Nejat Birdevrim ile 
İstanbul Kadıköy’de sadece kendi eserlerini sergilediği 
Nejat El Sanatları adlı galerisinde buluştuk ve seramik ça-
lışmalarıyla ilgili keyifli bir röportaj yaptık.

Elektronik eğimi aldı
1982’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu 
okul ikincisi olarak bitiren Ahmet Nejat Birdevrim, gü-
zel sanatlar fakültesine girmeden önce elektronik eğiti-
mi almış. Seramik çalışmalarına 1985’te kendi atölyesi-
ni açarak başlayan Birdevrim, “1992’ye 
kadar endüstriyel tarzda çalışmala-
rım oldu. Sanatsal çalışmalarıma 
1992’de başladım. Osmanlı ve 
Selçuklu kültürüyle bağlan-
tılı hat çalışmalarına 
odaklandım. Dal-
gıçlık hobimden 
e s i n l e n e r e k 
oluşturduğum 
ve ‘deniz dibi’ 
adını verdiğim 
sanat çalışma-
larım da bulu-
nuyor. 
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University Faculty of Fine Arts Department of Ceramics and 
Glass Tile in 1997. The subject of my thesis was kiln 
techniques. I use the thesis effectively at the department in 
which I lecture.”

“Every artist should have a signature”
Ahmet Nejat Birdevrim who underlines the statement that 
every artist should have a signature says, “When you look at 
the works of an artist to recognize him, you need to remember 
that artist. Ceramic means cooked soil generally speaking. 
From pots to electro porcelain, from tiles to white tiles, from 
porcelain to glass, all the different classifications fall in to 
ceramics’ category. All inorganic matter that meets heat and 
hardens is named ceramics. However, all of my artworks focus 
on white tiles.”

He found the turquoise colored glost after 3500 experiments
Ahmet Nejat Birdevrim who states that Germans use white 
tiles more continues his statement: “We see that Germans use 
white tiles for floor tiles, roofing and sewer pipes. Because it is 
a sapless raw material, it can only be shaped by pressing. I am 
the person in Turkey who found a way to curve white tiles by 
pulping, without disrupting the substance. When you break it, 
you see that the inside of the material is white. Most people 
confuse it with plaster. But this whiteness allows the color to 
come out very clear and lively after the work is covered in glost. 
I make the soil for the white tile material myself. The glost I use 
also completely belongs to me.”

Known by blue-green glosts
Ahmet Nejat Birdevrim who expresses that he is recognized in 
the ceramic arts area by means of his blue-green glosts gives 
us the following information about his glost works: “I 
discovered the turquoise toned glost that identifies with my 
artwork after 3500 experiments that I did from 1985 to 
1989. The mixtures that we make always enters the kiln. The 
drying process takes about 1.5 days. You can only see the 
fruit of your labor after 1.5 days. For this reason, the 

1993 yılının başından bu yana İstanbul Üniversitesi Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Cam Seramik ve Çini 
Programı’nda sözleşmeli eğitmenlik yapıyorum. Her salı 
günü kalıp tekniği-çizim ve fırın teknikleri dersleri veri-
yorum. 1997’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Cam Seramik ve Çini Bölümü’nde yüksek lisan-
sımı tamamladım. Tez konum ise fırın teknikleri üzeri-
neydi. Bu tezimi de şu an ders verdiğim bölümde etkin bir 
şekilde kullanıyorum.” diyor.

“Her sanatçının bir imzası olmalı”
Her sanatçının bir imzası olması gerektiğinin altını çi-
zen Ahmet Nejat Birdevrim, “Sanatçıyı tanıyabilmek 
için eserlerine baktığınızda, o sanatçıyı hatırlamanız 
gerekiyor. Seramik genel manada pişmiş toprak de-
mektir. Çömlekten elektro porselene, çiniden ak çini-
ye, porselenden cama kadar tüm farklı sınıflandırma 
alanları seramiğe giriyor. Isıyla karşılaşıp sertleşen 
anorganik maddelerin hepsine seramik adı veriliyor. 
Benim tüm sanat çalışmaların ise ak çini odaklı.” yoru-
munda bulunuyor. 

3 bin 500 deneyden sonra turkuaz renkli sırı buldu
Ak çini, beyaz çini anlamına geliyor. Bu malzemenin 
daha çok Almanlar tarafından kullanıldığını belirten 
Ahmet Nejat Birdevrim, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Almanların ak çiniyi yer karosu, çatı örtme malzeme-
si ve kanalizasyon borusu gibi malzemelerde kullandığı 
görülüyor. Özsüz bir hammadde olduğu için ancak 
preslenerek şekillendiriliyor. Türkiye’de ak çiniyi öz-
lendirerek, malzemenin yapısını bozmadan kıvrımsal 
hale getiren kişiyim. Malzemeyi kırdığınız zaman mal-
zemenin iç yapısının beyaz olduğunu görüyorsunuz. 
Çoğu kişi alçı ile karıştırabiliyor. Ama bu beyazlık üze-
rine sır atılan çalışmalardan sonra rengin çok canlı ve 
net çıkmasını sağlıyor. Ak çini malzemesinin toprağını 
kendim yapıyorum. Üzerine atmış olduğum sırlar da 
tamamen kendime ait.”
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experience of finding the correct colors for glosts requires a 
laborious deal. As of 1992, using these glosts, I made ‘bottom 
of the sea’ and calligraphic artworks that were related to the 
Ottoman and Seljuk culture.”

Puzzle effect
Ahmet Nejat Birdevrim who explains the technical details of 
his white tile works states that white tile mud is shaped and 
the length of the shaping process changes according to the 
pattern and figure. Birdevrim draws attention to the fact that 
the shaping process changes between 1 day and 1 month and 
makes the following statement regarding this process: “After 
this stage, the piece is left to dry at room temperature. If it is 
a piece, shaped as a large tablet, it is cut in a style called 
artistic cut to decrease its size and the surface tension factor. 
This prevents cracks and breaks from happening when it 
enters the kiln. When the artistic cuts come together, it 
creates a puzzle effect. Even only one piece breaks during the 
drying after the artistic cut, we have to make the panel all 
over again. And this is a highly compelling situation for an 
artist. Small works dry in 1 week while large pieces dry in 3 to 
4 months at room temperature.”

Works are kilned 3 times
“Later, these pieces go through the first firing process that we 
call biscuit firing. During this process, the material hardens 
and loses fragility. After our product solidly cooked at 980 
degrees, leaves the kiln and we move to the second stage. The 
coloring process begins with glazing and oxidizing. Then, the 
pieces are prepared to enter the kiln for the second firing. The 
material that is to be made in the second firing is fired 
between 1040 to 1140 degrees for 1.5 days. The final 
material comes out with its colors settled and glost formed.”

He improvises his work
Birdevrim who states that the third firing is also called the 
golden firing and the glost top paint firing says, “This firing 
is also at about 800 degrees. We collect the product from the 

Mavi-yeşil sırlarla tanınıyor 
Seramik sanatları alanında mavi-yeşil sırlarıyla tanındı-
ğını dile getiren Ahmet Nejat Birdevrim, sır çalışmaları 
hakkında şu bilgileri veriyor: “Sırın hem mecazi manası 
hem de seramik teknolojisinde bir kullanımı mevcut. Sa-
nat çalışmalarımla özdeşleşen turkuaz tonundaki sırımı 
1985’ten 1989’a kadar süren yaklaşık 3 bin 500 deneyden 
sonra buldum. Yapmış olduğunuz karışımlar mutlaka fı-
rına girip pişiyor. Pişme süresi yaklaşık 1.5 gün sürüyor. 
Çalışmanızın sonucunu ancak 1.5 gün sonra görebiliyor-
sunuz. Bu nedenle sırların renklerini bulabilme deneyimi 
zahmetli bir uğraş gerektiriyor. 1992 yılından itibaren bu 
sırları kullanarak Osmanlı ve Selçuklu kültürüyle bağlan-
tılı hat ve deniz dibi çalışmalarına imza attım.”

Puzzle etkisi
Ak çini çalışmalarının teknik detayları hakkında açıkla-
mada bulunan Ahmet Nejat Birdevrim, ak çini çamuru-
nun şekillendirildiğini, şekillendirme sürecinin ise yapı-
lan desen ve figüre göre değiştiğini belirtiyor. Şekillen-
dirme sürecinin 1 gün ile 1 ay arasında değişebildiğine 
dikkat çeken Birdevrim, süreç hakkında şu açıklamada 
bulunuyor: “Bu aşamanın ardından öne çıkan çalışma oda 
sıcaklığında kurumaya bırakılıyor. Eğer büyük tablet şek-
linde bir çalışma ise artistik kesim denilen bir tarzda ke-
serek, ebadı küçültüp yüzey gerilim kat sayısını düşürü-
yoruz. Dolayısıyla fırına girdiğinde çatlama ve kırılmanın 

önüne geçiliyor. Artistik kesim birleştiğinde bir 
puzzle etkisi yaratıyor. Artistik kesi-

min ardından kuruma safhasında 
parçalardan bir tanesi bile kırı-
lırsa, panoyu yeni baştan yap-
manız gerekiyor. Bu da bir sa-

natçı için gerçekten çok zor-
layıcı bir durum. Küçük ça-
lışmalar oda sıcaklığında 1 
hafta, büyük çalışmalar ise 

3-4 ayda kuruyor.”
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kiln after the third firing. Since the large sized pieces are 
puzzle-like, I attach them on the MDF material with a special 
adhesive, then prepare the panel which is now waterproof. 
The panels that are sized 50 cm to 80 cm, 50 cm to 1 meter 
are completed in 3-4 months depending on their designs. I 
prefer improvising all of my artworks. Only 1 original piece 
can be found of my works.” 

He is preparing for his exhibition on September 1-15
Ahmet Nejat Birdevrim who attended a symposium on 
ceramic techniques at the Kocaeli University on April 1, 
2016 and a presentation on ceramic firing techniques at the 
Dumlupınar University on April 29 is devoting all his 
private time to his personal exhibition. Ahmet Nejat 
Birdevrim who is preparing to open his personal exhibition 
at the Turkish and Islamic Artworks Museum in 
Sultanahmet on September 1-15 is working franticly on his 
exhibition about ‘Ottoman and Seljuk Calligraphy and The 
Glorious State of the Bottom of the Sea.’ Birdevrim also 
gives the message that he will attend a mixed exhibition 
within the Istanbul Art Days in Taksim.

Eserler 3 kez fırınlanıyor 
“Sonrasında bu çalışmalar ilk pişirim dediğimiz bis-
küvi pişirimine girer. Bu esnada malzeme sertleşir ve 
ilk kırılganlığı gider. 980 derece pişen mamulümüz 
fırından sağlam çıktığında ikinci aşamaya geçilir. Sır-
la ve oksiklendirme tekniği ile renklendirme işlemli 
başlar. Daha sonra parçalar ikinci pişirim için fırına 
hazırlanır. İkinci pişirimde yapılacak olan malzeme 
yaklaşık 1040 ile 1140 derece arasında 1.5 gün kadar 
pişirilir. Çıkan malzeme, sırlar oluşmuş ve renkler 
oturmuş bir şekilde çıkar.”

Doğaçlama çalışıyor
Üçüncü pişirimin altın pişirimi ve sır üstü boyası pişi-
rimi olduğunu söyleyen Birdevrim, “Bunun da pişirim 
derecesi yaklaşık 800 derecedir. Üçüncü pişirimden 
sonra mamulü fırından alıyoruz. Büyük ebatlı parçalar 
puzzle gibi olduğu için MDF malzemesinin üzerine özel 
yapmış olduğum bir yapışkanla seramikleri tutturuyor, 
MDF’nin su geçirgenliğini ortadan kaldırarak panoyu 
hazırlıyorum. 50’ye 80, 50’ye 1 metre ebatlarındaki 
panolar, üzerindeki desenlere göre 3-4 ay içerisinde 
tamamlanıyor. Tüm eserlerimde doğaçlama çalışmayı 
tercih ediyorum. Her eserimden sadece bir adet bulu-
nuyor.” diyor. 

1-15 Eylül’deki sergisine hazırlanıyor
1 Nisan 2016’da Kocaeli Üniversitesi’nde seramik tek-
nikleri üzerine bir sempozyuma, 29 Nisan’da ise Dumlu-
pınar Üniversitesi’nde seramik pişirimi teknikleri sunu-
muna katılan Ahmet Nejat Bir Devrim, şu an tüm vaktini 
kendi kişisel sergisine ayırmış durumda. 1-15 Eylül ara-
sında Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’n-
de kişisel sergisini açmaya hazırlanan Ahmet Nejat Dev-
rim, ‘Osmanlı, Selçuklu Hat ve Deniz Dibinin Görkemli 
Hali’ konulu sergisi için hummalı bir çalışma içerisinde. 
Birdevrim, İstanbul Sanat Günleri kapsamında Taksim’de 
karma bir sergiye katılacağının da mesajını veriyor.

Ahmet Nejat Birdevrim, atölyesinde çalışırken tüm dünyadan 
koptuğunu ve sadece o ana konsantre olduğunu söylüyor.

Ahmet Nejat Birdevrim says that when he is working in his 
studio, he loses all his connection to the world and only 
concentrates on the moment.
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Türkiye’nin askeri darbeler tarihinin Yavuz Sultan Se-
lim’le başladığını fark etmek insanı enteresan fikirlere 
sevk ediyor. Hele Selim Han’ın ilk askeri darbenin mu-
hatabı değil faili olduğu anlaşılınca hadise daha da il-
ginçleşiyor. 1512’de Selim, yoldaşı yeniçerilerle birlikte 
babası Bayezid’i tahtından etti. Sofu lakabıyla anılan 
Bayezid Han’ın ikircikli siyaseti kardeşi Cem’le rekabe-
tinde işe yaramıştı ama Selim’in “yavuzluğu”na karşı 
çaresiz kaldı ve böylece Türk tarihinde asker marifetiy-
le iktidar değişiminin ilk tohumu atılmış oldu. 
Selim’in darbesi dönemin ruhuna uygundu esasında. 
Zira 16. yüzyıl Avrupa ve Orta Doğu’da ülkelerin kade-
rini orduların çizdiği bir dönemdi. Her ülkede ordu 
kontrolü tamamen eline geçirmişti ve ülkeler arasındaki 
askeri yarış ön plandaydı. Avrupa imparatorlukları Af-
rika, Amerika ve Uzak Doğu’da bir sömürge yarışı için-
deydi. Osmanlı, Safevi ve Memluk imparatorlukları ise 
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya’nın hâkimi olmak 
için neredeyse her yıl askeri seferler düzenliyorlardı. 

“Yavuz” adı nereden geliyor?
I. Selim, Osmanlı’nın Müslüman ve gayrimüslim ra-
kipleri karşısındaki güçlü, sert, yenilmez tavrı nede-
niyle “yavuz” ismiyle anılmıştır. Dedeleri II. Murat ve 
II. Mehmet büyük fatihlerdi, babası Bayezid ise fetih-
ten ziyade tahkim politikası gütmüştü; Selim’e gelin-
ce, fethettiği topraklar itibariyle hem Murat hem 
Mehmet dedesini geçecek ve sadece 8 yıl tahtta kalma-
sına rağmen onun döneminde Osmanlı toprakları iki 
buçuk katına çıkarak 6 buçuk milyon kilometre kare 
yüzölçümüne ulaşacaktı. 
Selim 10 Ekim 1470 tarihinde Amasya’da II. Bayezid 
ile Gülbahar Hatun’un çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Bazı kaynaklar annesinin isminin Ayşe olduğunu söy-
ler. Selim’in annesi Dülkadiroğulları Beyliği’nden Ala-
üddevle Bozkurt’un kızıydı. Selim, Bayezid’in dünyaya 

Realizing that Turkey’s history of military coups begins with 
Yavuz Sultan Selim prompts one to interesting ideas. 
Moreover, the matter becomes more interesting when one 
understands that Selim Khan was not the addressee of the first 
military coup, but the perpetrator. In 1512, Selim deprived his 
father Bayezid of the throne with his janissary fellows. The 
hesitant policy that Bayezid had carried out had worked in his 
favor with his rivalry against his brother Cem; however, he had 
been desperate against Selim’s sternness. Thus, the hands of 
military had sowed the first seeds of government changeover in 
Turkish history.  
In fact, Selim’s coup was fit for the spirit of the period, because 
the 16th century was a period where the armies sealed the fate 
of countries in Europe and Middle East. Every country’s army 
had a firm hand on the tiller and the martial competition 
between the countries was at the forefront. The European 
empires were in a colonial race in Africa, America, and Far 
East. The Ottoman, Safavid, and Mameluk Empires were 
embarking on expeditions almost every year to dominate 
Middle East, North Africa, and Caucasus. 

Where does “Yavuz” come from?
Selim I was named ‘Yavuz’ (the Stern) after his strong, harsh, 
and invincible manners against the Muslim and non-Muslim 
opponents of the Ottoman Empire. His grandfathers Murat II 
and Mehmet II were great conquerors; his father Bayezid’s 
policy was fortification rather than subjugation. When it 
comes to Selim, he would outrun both Murat and Mehmet in 
terms of conquered territories, and although he only ruled for 
8 years, he would have the Ottoman territory’s size increased 
by two and a half, making it reach to 6.5 million square 
kilometers.   
Selim was born to Bayezid II and Gülbahar Hatun in Amasya 
on October 10, 1470. Some sources suggest that his mother’s 
name was Ayşe. Selim’s mother was the daughter of Alaüddevle 
Bozkurt of the Dulkadirids. Selim was the youngest of the three 
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HAKAN ARSLANBENZER

I. SELİM, OSMANLI’NIN MÜSLÜMAN VE GAYRİMÜSLİM RAKİPLERİ KARŞISINDAKİ GÜÇLÜ, SERT, 
YENİLMEZ TAVRI NEDENİYLE “YAVUZ” İSMİYLE ANILMIŞTIR.

SELIM I WAS NAMED ‘YAVUZ’ (THE STERN) AFTER HIS STRONG, HARSH, AND INVINCIBLE 
MANNERS AGAINST THE MUSLIM AND NON-MUSLIM OPPONENTS OF THE OTTOMAN EMPIRE.

HADİM-İ HARAMEYN YAHUT 

HADİM-İ HARAMEYN OR YAVUZ SULTAN SELİM
YAVUZ SULTAN SELİM
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gelen sekiz, hayatta kalan üç oğlunun en genciydi. Se-
lim şehzadeliğinde ağabeyleri Ahmet ve Korkut’la taht 
mücadelesine girecekti. 
Ahmet Saruhan (bugünkü Manisa), Bozkurt Amasya, 
Selim ise Trabzon sancakbeyiydi. Sancakbeyliği görevi 
Osmanlı şehzadeleri için bir nevi staj anlamına geli-
yordu; şehzadeler bu yolla tahta hazırlanıyorlardı. 
Dedesi Mehmet ölüp babası Bayezid Osmanlı tahtına 
oturunca en genç şehzade durumundaki Selim, Trab-
zon sancakbeyi olarak tayin olundu; sene 1481. Şehza-
de, Trabzon’u 29 sene idare edecekti. Tabii düpedüz 
çocuk olduğu ilk birkaç yılı saymazsak… 
Selim Trabzon sancakbeyi iken Türkmenlerin huzur-
suzluğunu fark etti ve padişah babasının onayını alma 
ihtiyacı duymadan Gürcülerle harbe girerek Kars, 
Erzurum ve Artvin’i fethetti. Böylece 
Türkmenlerin sevgisini kazandı. Ye-
niçeriler zaten Selim’i destekli-
yorlardı. Selim çok iyi bir as-
kerdi ve hareketi seviyordu. 
Yazık ki Bayezid’e yakın İs-
tanbul bürokrasisi tahtta 
Şehzade Ahmet’i görmek 
istiyordu. Bu durum önce 
sessiz ve derinden, daha 
sonra açıktan açığa bir 
taht kavgasına yol aça-
caktı. 

Osmanlı’nın “Game of 
thrones”u
Savaş üzerine kurulu devletlerin 
çoğunda olduğu gibi Osmanlı Dev-
leti de taht kavgasından ari değildi. 17. 
yüzyıla kadar silahlı, 17. yüzyıldan sonra si-
yasi taht oyunları Osmanlı için tanıdık bir meseleydi. 
Hatta Fatih bunu kanunlaştırmış, tahta hangi şehzade 
geçebilirse rakibi olabilecek kardeşlerini ortadan kaldı-
rabileceğini hükme bağlamıştı. 
II. Bayezid’in son yılları da üç şehzadesinin taht müca-
delesini sahne oldu. Ahmet ve Korkut hem coğrafi ola-
rak hem de zihinsel bakımdan tahta Selim’den daha 
yakınlardı. Selim’in “yavuz”luğu İstanbul’da onu isten-
meyen şehzade yapıyordu. Sivil bürokrasi, ki gittikçe 
güçleniyordu, Ahmet’i desteklerken yeniçeriler Selim’e 
eğilim gösteriyordu. Bu sırada Selim oğlu Süleyman’ın 
yanına Kırım’a gitti. Selim’in rahatsızlığını fark eden 
Bayezid ise Trabzon’un yanı sıra Kefe’yi Selim’in idare-
sine verdi. Fakat Selim babasının elçisini reddederek 
Balkanlar üzerinden İstanbul’a yürümeye başladı. 
Tahta geçmeyi bekleyen Ahmet, babası Bayezid’den vera-
set hükmünü uygulamasını, yani Korkut ve Selim’i idam 

sons of Bayezid who survived out of eight. Selim would fight 
with his big brothers Ahmet and Korkut for the throne. 
Ahmet was Saruhan’s (today’s Manisa) Flag Officer; Bozkurt 
was Amasya’s Flag Officer; and Selim was Trabzon’s Flag 
Officer. Being a flag officer for the Ottoman sultan’s sons 
meant internship in a way. They were being prepared for the 
throne by this way. 
When his grandfather Mehmet died and his father Bayezid 
ascended to the throne, Selim, the youngest of the Sultan’s 
sons, became inducted as Trabzon’s flag officer in 1481. Selim 
would govern Trabzon for 29 years. Certainly, if we don’t 
count the first few years that he was surely a child.
When Selim was Trabzon’s flag officer, he noticed the 
uneasiness of the Turkmen, without the need of receiving 
approval from his father the Sultan, he entered war with the 

Georgian and conquered Kars, Erzurum, and Artvin. 
He gained the appreciation of the Turkmen. 

The janissaries were already supporting 
Selim. He was a great soldier and also a 

man of action. Unfortunately, the 
bureaucrats in İstanbul who were 
close to Bayezid were wishing to 
see Ahmet on the throne. This 
situation would cause a battle for 
the throne silently and at large at 
first, overtly later.   

“Game of Thrones” of the 
Ottoman

As the way it is in many states that 
are based on battles, the Ottoman 

State was not free of fights over throne. 
Armed until the 17th century and political 

after the 17th century; game of thrones was a 
familiar subject for the Ottoman. Moreover, Mehmet 

the Conqueror legalized this: he resolved that whoever could 
ascend to the throne could terminate the siblings who could 
constitute rivalry. 
The last years of Bayezid II witnessed his three son’s fight over 
the throne. Ahmet and Korkut were much closer to the throne 
than Selim was, both geographically and mentally. The 
“stern”ness of Selim was making him the unwanted one in 
İstanbul. As the civil bureaucracy, tough it was getting stronger 
day by day, kept supporting Ahmet, janissaries were favoring 
Selim. Meanwhile, Selim went to his son Suleiman in Crimea. 
Bayezid, who was aware of Selim’s discomfort, gave Kefe under 
his rule in addition to Trabzon. However, rejecting his father’s 
messenger, Selim began to advance towards İstanbul over the 
Balkans. 
Waiting to ascend to the throne, Ahmet asked his father to 
order the executions of Korkut and Selim by following the 
succession decree. Bayezid didn’t respond to this the same way 
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ettirmesini istedi; Bayezid ise kardeşi Cem’e gösterdiği 
gadri oğullarına göstermedi. Böylece Selim’in Balkanlar 
üzerinden İstanbul’a yürüyüşü devam etti. Bir süre sonra 
Sultan Bayezid oğlu Selim üzerine bir ordu sevk ettirdi. 
İkisi Çukurçayır mevkiinde karşı karşıya geldi. 

Baba oğul çatışması
Baba da oğul da ordularına savaş emri vermeden karşı 
tarafın hareketini beklemeye koyuldu. İki taraf da kıpır-
damayınca görüşmeler başladı ve netice itibariyle Baye-
zid tahta üç oğlundan hiçbirini veliaht tayin etmeyece-
ğini belirten bir antlaşmayı imzaladı. Bunun anlamı Ba-
yezid’den sonrasının kardeş kavgasına kalmasıydı. 
Öte yandan, Safeviler Osmanlı sınırlarını tehdit ediyor-
du ve Bayezid tahtı bırakmak niyetindeydi. Vezirleri 
toplayıp fikirlerini sordu. Divan-ı Humayun’dan Ah-
met’in adı çıktı, doğal olarak. Ahmet İstanbul’a çağrıldı. 
Durumu fark eden Selim İstanbul üzerine harekete geç-
tiyse de babasının orduları onu yenilgiye uğrattı. Bu, 
Selim’in hemen hemen tek yenilgisi olarak tarihe geçe-
cekti. Selim babasına yenilince tekrar Kırım’a çekilip 
yeni fırsatlar çıkmasını beklemeye başladı. 
Fırsat yeniçeriler eliyle geldi. Ahmet’i istemeyen asker 
güruhu bir darbeyle Bayezid’e Selim’i veliaht ilan ettir-
diler. 1512 yılında Selim İstanbul’a gelerek yıllardır et-
rafında dolaştığı tahta oturdu. 

Kazanma alışkanlığı
Yavuz Sultan Selim sporda “winner” tabir edilen, sü-
rekli kazanan karakterlere benziyordu. Tek fark, Se-
lim’in başarılarının daima kılıçların gölgesinde elde 
edilen kanlı fetihlerden kaynaklanıyor olması. Selim iki 
yıllık bir hazırlıktan sonra büyük bir tehlike olarak gör-
düğü Safevi akınlarını kesmek için Doğu Anadolu’ya 
yöneldi ve Çaldıran Ovası’nda Şah İsmail kuvvetlerinin 
gücünü ciddi biçimde kırmayı başardı. Şah İsmail seri 
hareket eden ordusuna ve yeni teçhizatına güveniyordu; 
ama karşısında organize yeniçeriler vardı. Netice Safevi 
tarafı için yıkıcı oldu. İsmail’in Selim’e meydan okuma-
sı mektuplarda kaldı. Savaş meydanında ise ganimeti 
toplayan Osmanlılar oldu. 
Aynı yıkıcı sonucu, Safevilerle olan mücadelesinde Se-
lim’i yalnız bırakıp sonuçtan istifade etmek isteyen 
Memluklar da yaşayacaktı. Ama önce Güneydoğu Ana-
dolu ve Irak’ın tahkim edilmesi gerekiyordu. İdris-i 
Bitlisi önderliğindeki Kürtler Şii zorbalığına karşı Se-
lim’den yardım istemiş ve Osmanlı Devleti’ne bağlılık-
larına ilan etmişti. Selim İdris’e askeri yardım göndere-
rek Şafii-Hanefi ittifakının temellerini atmış oldu. 
1516-1517 yıllarında Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’yı 
fetheden Selim 1520’de vefat ederek cihan hâkimiyeti 
iddiasını oğlu Süleyman’a bıraktı. 

he did to his brother Cem. Therefore, Selim continued to 
advance towards İstanbul. After a while, Sultan Bayezid sent 
an army against his son Selim. The two came across in 
Çukurçayır. 

Clash of father and son       
Both father and son began to wait for the other side to make the 
first move without giving the order to fight to their armies. 
When neither made the first move, they started the 
negotiations. At the end, Bayezid signed an agreement stating 
that he wouldn’t prescribe any of his sons as his heir to the 
throne. This meant after Bayezid there would be a fight 
between the brothers. 
On the other hand, the Safavids were threatening the Ottoman 
borders and Bayezid intended to step down the throne. He 
gathered his viziers and asked their opinions. Naturally, 
Ahmet’s name came forth. Ahmet was summoned to İstanbul. 
Selim, who realized the situation, took action against İstanbul; 
however, his father’s army defeated him. This would make 
history as his almost only failure. After his father defeated 
Selim he retreated to Crimea and began to wait for new 
opportunities.   
The opportunity came by the hands of janissaries. The military 
mob that didn’t approve Ahmet made Bayezid declare Selim as 
his heir to the throne by a coup. Selim came in İstanbul in 1512 
to ascend to the throne that he had been circling around for 
many years. 

Habit of winning
Yavuz Sultan Selim resembled a character who keeps winning 
at sports that we call a winner. The only difference was the 
source of his victories: bloody conquests that were won 
always under the shade of swords. After a preparation for two 
years, Selim advanced towards Eastern Anatolia to stop the 
Safavid attacks that he considered as a great threat. He 
achieved to give great damage to Shah Ismail’s forces at 
Chaldiran. Shah Ismail was counting on his army that could 
act sharply and also on the new artillery. However, he was 
facing with well-organized janissaries. The result was 
destructive for the Safavids. Challenging messages of Ismail 
sent to Selim was left only on paper. After all, the Ottomans 
were the ones who pillaged the battlefields. 
The Mameluks who left Selim alone in his fight against the 
Safavids to benefit its result would meet the same destructive 
end. However, Southeastern Anatolia and Iraq needed 
fortification first. The Kurds led by Idris-i Bitlisi asked his 
help to end the Shiites’ tyranny. They declared their loyalty 
to the Ottoman State. Selim laid the foundations of the 
Shafii and Hanafi alliance by sending Idris military aid. 
Selim who conquered Syria, Egypt, and North Africa between 
1516 and 1517 died in 1520 and left the desire of the world 
domination to his son Suleiman.  
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Bağlanmak başlı başına yücedir. Yüce olana bağlanmak 
ise dille anlatılmayacak kadar bir derinlik içine alır in-
sanı… Bağlanmanın getirdiği zorluklar, sıkıntılar da 
yücedir kendince…  Biz Türkler ‘karlı dağ’ imgesiyle 
anlatırız bunu… Dedem Korkut’tan öncekiler ve son-
rakiler dağa yaslanır, dağla dertleşir, dağla söyleşir, 
dağın yüceliğinden bağlanmanın kodlarını anlaşılır 
kılmaya uğraşır.
Yakılan bir şey olduğu için türkü, sadece sözleri değil 
ezgisi de etle tırnak gibi türküyle bir bütündür. Sözle-
rini çıkarıp ezgisini dinlesek bile “başı pare pare du-
manlı dağlar” türküsü içimizde yüce bir aşkın, yüce bir 
acının, yüce bir hasretin atmosferini oluşturur birkaç 
dakika içinde…
Nasıl başı dumanlı dağların karlı olması vacipse, gön-
lün eylenmesi için de yârin o gönülde eğlenmesi/ey-
lenmesi, o gönlü yurt tutması icap eder. Gönül dağı ve 
benzer terkiplerle, deyimlerle, atasözleriyle yazıyı bir 
folklor yazısına dönüştürmeden şu cümleyi kurabili-
riz: “Dağ karlı gönül yarlı olur.” Doğalı, yerli yerinde 
olanı budur. Dağda duman için eylenmenin bağlamı 
yârin yiğit gönlünde eylenmesiyle aynıdır bir bakıma… 
Anlatılmayanıyla, yüceliğiyle, değişkenliğiyle…
Türkünün ikinci dörtlüğünde maksat biraz daha görü-
nür kılınır. “Aynalı körük” türküsündeki şartlı anlatı-
ma benzer bir açıklamayla, yaylanın yayla olması için, 
ki yayla dediğimiz yer dağdır, en azından dağın eteği-

dir, karlı olması icap eder. Gönülde eylenecek güzelin 
de “bay” yani bir kent nasıl bayındır olması gerekiyor-
sa, edasıyla endamıyla, soyuyla sopuyla zengin ve gör-
kemli olması, gönle yakışması icap eder.
İki dörtlük “gönül bu ister” yargısıyla anlatılamayacak 
kadar bir özel durumun genelleşmesi, bedii bir stan-
darda kavuşmasıdır aslında. Öyle olmasa bile herkesin 
dağı kendine göre yücedir, herkesin dağının kendine 
göre başı dumanlıdır, herkesin yaylası sahiden yayla-
dır, herkesin güzeli kendince “bay”dır.
Türkümüz şöyle:
“Başı pare pare dumanlı dağlar
Duman eğlenir mi kar olmayınca
Bana derler bana sen gönül eyle
Gönül eylenir mi yar olmayınca

Ben bu yaylalara yayla mı derim
Başı bölük bölük kar olmayınca
Ben bu güzellere güzel mi derim
Aslı Türkmen kendi bay olmayınca”

Erzincan yöresine ait bu türküyü Osman Özdenkçi 
derlemiş.
Kaynak kişisi Ali Yılmaz.
Ben Turan Engin’den dinlemeyi seviyorum. Cengiz Öz-
kan da fena söylemiyor ancak ikinci dörtlüğünü farklı 
bir Erzincan derlemesinden söylüyor. Takdir sizin…

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

YERLİ YERİNCE
ERZİNCAN YÖRESİNE AİT BU TÜRKÜYÜ OSMAN ÖZDENKÇİ DERLEMİŞ. KAYNAK KİŞİSİ ALİ 

YILMAZ. BEN TURAN ENGİN’DEN DİNLEMEYİ SEVİYORUM.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD
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Commitment is a noble thing. Making a commitment to a 
noble thing envelopes you inside a depth that is hard to 
describe with words. The hardship that comes along with 
making a commitment is also noble in a way. We, the Turks, 
explain this with the image of ‘a snowy mountain.’ The ones 
before and after Dedem Korkut lean on the mountain, talk 
to the mountain, trying to make the codes of commitment 
more understandable over the mountain’s nobility.  
Since a ballad is something that is composed, not only its 
lyrics but also its tune is integrated with the whole ballad as 
tight as a tick. Even if you remove its lyrics and listen to its 
tune only, you begin to feel the atmosphere of a great 
longing, pain, and a noble love inside you in minutes.
As it is natural for mountains to be snowy, within the same 
manner, to please a heart, its beloved should have eyes on 
that same heart and should be thinking of that hearth as 
home. We can say the following without turning the article 
into a folkloric article with heart’s mountain or similar 
combinations, phrases, proverbs: “Mountains take snow; 
hearts take lovers.” This is what is natural; every piece is in 
its place. In a way, pleasing hearts on the smoky mountain 
is same as for the beloved taking a place in the heart of a 
brave man, with all its untold, mightiness, and versatility… 
In the second stanza of the ballad, the goal is made a bit more 
obvious. With an explanation similar to the conditional 
language used in ‘Aynalı körük’ ballad, a highland should be 
snowy in order to be called a highland, because a highland is 

supposed to be on a mountain, or at least at the foot of a 
mountain. So, a beauty who would be pleased at heart should 
be beautiful, rich, magnificent, the one that suits the heart in 
general in all aspects just like a city should be wealthy. 
In fact, the two stanzas are the generalization of a special 
situation and its union with certain standards, which cannot 
be told through prejudices such as ‘heart wants; heart gets.’ 
Even if not, everyone’s mountain seems mighty to that 
person, everyone’s mountain seems smoky to that person, 
everyone’s highland seems real to that person, everyone’s 
beauty seems wealthy to that person. 
Here is the ballad: 
“Tops of the mountains are smoky
Does smoke have fun with no snow
They tell me they do, you do please my heart  
Is the heart pleased, when there is no beloved
 
Do I call these highlands, highlands
If their tops are not snowy
Do I call these beauties, beauty
If they are not originally Turkmen and wealthy”

The ballad is collected by Osman Özdenkçi from Erzincan.
Source person is Ali Yılmaz.
I like to listen to it performed by Turan Engin. Cengiz 
Özkan performs it well, too. However, he sings the second 
stanza from a different Erzincan collection. It is your call.

PROPERLY
OSMAN ÖZDENKÇI COLLECTED THE BALLAD FROM THE ERZINCAN REGION. THE SOURCE 

PERSON IS ALI YILMAZ. I LIKE TO LISTEN TO IT PERFORMED BY TURAN ENGIN.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

raillife TEMMUZ / JULY 2016       0  6  9



HAYDAR ERGÜLEN

İçinden tren geçmeseydi bir şehri bu kadar sever miydim?
İçinden nehir geçmeseydi bir şehri bu kadar sever miydim?
İçinden kardeşlik geçmeseydi bir şehri bu kadar sever 
miydim?
Bir şehri sevmek için bunların biri bile yeter elbette, 
ama içinden hem tren, hem nehir, hem kardeşlik geçen 
bir şehrin karşısında bir soru işareti olarak kalamazsı-
nız. Ünlem olarak da kalmak olmaz, hem de şair bile ol-
sanız size yakışmaz. Noktayı geçelim, daha şehre yeni 
başladık, sevmeye de, öyleyse noktaya çok var demektir 
ya da hiç var. Biz noktasız sevelim şehirleri de, nehirleri 
de, kardeşlerimizi de. En çok tren iki nokta üst üste in-
sanı kardeşi gibi taşır, nehir iki nokta üst üste insanı 
kardeşi gibi kucaklar ve şehir iki nokta üst üste kardeş-
lik için kurulmuştur diyelim, yoksa niye?
O şehir Eskişehir elbette, ama yalnızca benim şehrim 
için değil bu cümleler, herkesin içinde doğduğu ve bü-
yürken de büyüdüğünde de hep içinden geçen şehirler 
için. Bir şehri sevmek çünkü kardeşliği de sevmek ve 
şehirlerin kardeşliğini de hep akılda, yürekte ve vicdan-
da tutmaktır. O şehri hiç unutmamaktır.
Kardeşlik de bir unutmama biçimidir. İnsan çocukluğu-
nu unutmaz çünkü çocukluk insanın yaz günleridir, te-
nine tuz, ruhuna söz biriktirdiği günlerdir. Gelecek 
günlerin tuzu ve sözüdür birikenler. Tuz hakkı için 
kardeşlik, söz hakkı için eşitlik, yaz hakkı için çocukluk. 
Kardeşlik akıl tutulmasına, ruh üşümesine karşı bir ha-
fızadır, bir hırkadır. ‘Bir lokma, bir hırka’ denildiğine 
bakıp azımsamayın, o lokmanın bereketini, o hırkanın 
genişliğini ve kardeşliğin sıcaklığını düşünürseniz, an-
larsınız o tevazuda insanı ne armağanların beklediğini.
Biz de öyle bekledik birbirimizi. Önce yaz geçer, sonra 
tren, yaz trenden de hızlıdır demedik, öyleydi de, ama 
bizim dağlar gibi sabrımız vardı, sular gibi umudumuz 
vardı, gökler gibi sevgimiz vardı ve şehirde kardeşlik 
vardı. Şehirde kardeşlik olmadan şiirde kardeşlik olmu-
yordu, olsa da pek ‘şairane’ duruyordu, süslü, zorlama 

Would I love a city that much, if trains didn’t pass through it?
Would I love a city that much, if a river didn’t run through it?
Would I love a city that much, if friendship didn’t exist in it?
Only one of these reasons should be enough to love a city; 
however, you cannot keep any question marks in your mind 
about a city that has all of them. Not even keeping an 
exclamation mark would be right, it wouldn’t also suit you 
even if you were a poet. Forget about placing the period at the 
end of the sentence for now, since we just began with the city 
and love. That means there is either so much or nothing to 
talk about until we arrive to the period. Let’s love cities, 
rivers, and friends with no periods at the end. Trains carry 
people like their friends the most; rivers embrace people like 
their friends the most; cities are established for friendship, 
why else? 
The city is Eskişehir, of course; but these words are not only 
for my city, they are for all cities in which people are born and 
of which people think as they are growing up and even after 
they grow up. Loving a city means loving friendship and 
keeping the friendship of cities always in mind; never 
forgetting that city. 
Friendship is a way of retention. One never forgets his or her 
childhood, because childhood days are our summer days, the 
days that our skins absorb salt and our souls absorb words, 
the salt, and the words of the days to come. Friendship for 
right to salt; equality for right to speech; childhood for right 
to summer. Friendship is a memory, a sweater against the 
chilling of souls. Do not underestimate the power of ‘One 
bite, one sweater’ when someone put it into words! Only 
when you consider the warmth and wideness of that sweater 
and the abundance of that bite, you’d understand what kind 
of blessings are expecting for these people who think that 
way. Just as the way, we were expecting each other. First 
summer passes, then train, I didn’t say that summer is faster 
than train, though it was, but we had love, hope, and the 
patience of saints, and there was friendship in the city. You 
couldn’t find friendship in poetry if you couldn’t find 

KARDEŞLİK TRENİ 
BİR ŞEHRİ SEVMEK KARDEŞLİĞİ DE SEVMEK VE ŞEHİRLERİN KARDEŞLİĞİNİ DE HEP 

AKILDA, YÜREKTE VE VİCDANDA TUTMAKTIR.

THE TRAIN OF FRIENDSHIP
LOVING A CITY MEANS LOVING FRIENDSHIP, AND KEEPING THE FRIENDSHIP                           

OF CITIES ALWAYS IN MIND. 

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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ve fiyakalı. Oysa kardeşliğin yakışıklı oluşu da, güzel 
oluşu da doğaldı, doğallığındandı. Hem de şiirin kendi-
siydi kardeşlik.
Öyle bir tren var elbette. Boşuna mı eski şehirlerin is-
tasyonlarını özlüyoruz, garları gözümüzde tütüyor, 
çünkü kardeşliğin de sıcak ekmek gibi hep dumanı üs-
tünde, taze ve nefis bir şey olduğunu biliyoruz. İsteyen 
sıcak ekmek yerine, haşhaşlı çörek ya da kömbe diyebi-
lir, ben ikisini de hemen diyorum. Ve bir somun kadar 
sıcak kardeşliği bölüşüyorum. Çünkü ev bölüşülmez 
kardeşlik bölüşülür, bahçe paylaşılmaz kardeşlik payla-
şılır ve kardeşlik treninde kimse ayakta kalmaz, yersiz 
kalmaz, herkese yer vardır.
Trenler hızlanırken kardeşliği de unutmamalı. Yoksa 
varacağımız istasyonda karşılayacak kimsemiz olmaz, 
uğurlayanımız da olmaz. Sonra, “Yavaş git ruhum yeti-
şemiyor sana.” demek hayli geç olabilir. O yüzden kar-
deşler varken daha kardeşliği kurmak, korumak, büyüt-
mek, derinleştirmek gerekir. İnsan kardeşleri kadar 
kutsaldır ancak. Gönülde kardeşlik yoksa dilde kardeş-
lik neye yarar ki? Bizim için kardeşlik bir rüyadır. Dil-
den önce gönülde, gözden önce düştedir. Hep rüya ha-
linde kalmalı, öyle yaşanmalıdır.

Aynı gemideyiz
‘Hepimizin aynı gemide’ olduğu benzetmesi doğrudur, 
‘kardeşlik treni’nde oturmak, yol almaksa güzeldir. Ses-
siz kasabaların küçük istasyonlarında çayının şekerini 
usul usul karıştıran emeklilerle, okul dönüşü istasyo-
nun küçük çeşmesinden su içen liseli çocukları, büyük 
kentlerin garlarında kendine yetişmeye değil, zamana 
da değil, başkasının telaşına yetişmeye çalışan insanları 
ve ‘gar kalacak’ olan Haydarpaşa’yı, işte bunların üstü-
ne ekleyeceğiniz koskoca bir ülkeyi, cumhuriyeti, hep-
sini, her şeyi, hepimizi hem birbirimize hem kendimize 
hem de ortak düşümüze götürecek olan da ‘Kardeşlik 
Treni’nden başkası olmayacaktır.

friendship in the city, and even if you could, it would look 
‘poetic’ or forced or fancy. However, it was natural for 
poetry to be handsome and beautiful. Friendship was poetry 
itself.   
Definitely, there is such train. We wouldn’t miss the 
stations and terminals of the old days for nothing, because 
we know that friendship is fresh and delicious just as a loaf 
of bread that just came out of the oven. I am dividing the 
friendship that is as warm as a loaf. Because, a home cannot 
be split, friendship can; a garden cannot be shared, 
friendship can; no one is left standing on the friendship 
train since there is always room for everyone. 
As trains accelerate, we shouldn’t forget about friendship, 
otherwise there will be no one to welcome us at the station 
we will be arriving, nor anyone to bid farewell. Then we 
might be late to call, “Slow down, my soul cannot keep up 
with you.” That is why, friendship must be developed, 
protected, grown, and deepened while we still have friends. 
People are as blessed as their friends are. If there is no 
friendship at heart, what good would friendship do only in 
words? Friendship is a dream for us. It appears at heart 
before in words, and in dreams before in eyes. It should 
always remain in a dream state and age there.  

We are on the same boat
The metaphor of all of us being on the same boat is true. It 
is beautiful being on the train of friendship. After all, the 
friendship train is what would connect us to each other, to 
ourselves, and to our common dream nothing else. From our 
retired who dissolve sugar in their teas while sitting at the 
small train stations of remote towns to high school boys who 
drink water from the fountain at the station on their way 
back home from school; and from the people who try to keep 
up with others’ rush instead of themselves or time at the 
grand terminals of large cities to Haydarpaşa that will 
remain as a ‘terminal’ after all, and a huge country and a 
republic that we can add on top of them… 

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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HAYDAR ERGÜLEN

Popülizm Türkiye’de ihmal edilen ve önyargılarla yaklaşı-
lan bir kavram olmuştur. TDK sözlüğünde popülizm, ‘halk 
yardakçılığı’ olarak geçiyor. Demek ki sözlük, popülizmi 
sadece ‘seçim kampanyaları’ bağlamında değerlendirmiş. 
Oysa popülist (halkçı) olmadığını söylemeyen hiçbir siya-
setçiyle karşılaşılmaz. Sonuçta siyaset, toplumla ilgilidir. 
Popülizm ise halkçılıktır, halkın menfaatini düşünmek, 
onun için çalışmaktır. Bu yüzden sözlükteki ‘halk yardak-
çılığı’nın tam karşılığı aslında ‘ucuz po-
pülizm’dir. 
Zafer Toprak “Türkiye’de Popülizm 
1908-1923”de (Doğan Kitap, 2013) popü-
lizmin politikadan edebiyata, ekonomi-
den medyaya kadar bilinen ve bilinmeyen 
bütün açılarına ışık tutmaya çalışır. Ona 
göre “Türkiye’de Popülizm” aslında bir 
Türk sosyolojisi tarihidir. Bilindiği üzere 
Türk sosyolojisi genellikle Ziya Gökalp’le 
başlatılır. Popülizm; Ziya Gökalp’in ve 
çevresinde oluşan düşünsel, siyasal, edebi 
ortamın, her ne kadar söylem düzeyinde 
ismi anılan bir kavram olmasa da, çıkış 
noktasını oluşturur. Şerif Mardin; Ziya 
Gökalp ve çevresinin Batı’dan sosya-
lizm-solidarizm ikilisinden solidarizmi 
(dayanışmacılık) tercih ettiklerini söyler. 
Oysa Zafer Toprak sosyalizmle solida-
rizm arasındaki çizginin belirgin olmadığını, Ziya Gö-
kalp’in makalelerinde sosyalizmle açıklanabilecek fikirler 
bulunduğunu söyler. Zafer Toprak popülist düşüncenin 
bu şekilde Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Batıcılık 
gibi değişik fikir akımlarınca benimsendiğine dikkat çeker.

Demokrasinin yerine geçen bir kavram
Zafer Toprak’a göre popülizm, köylülüğün ortadan kal-
dırılamadığı modern toplumlarda demokrasinin yerine 

Populism in Turkey has been a concept, which many has 
ignored and approached with prejudices. The definition of 
‘populism’ in the TDK’s vocabulary (Turkish Language 
Association) is ‘public complicity’ and this means the 
vocabulary considered the definition of this word within the 
context of political campaigns. However, it is not possible to 
see a politician who doesn’t refer himself or herself as a 
populist. At the end, politics are related to society. Populism 

is to work for society and its welfare. 
However, the exact definition of the ‘public 
complicity’ in the vocabulary is actually 
‘cheap populism.’ 
In “Populism in Turkey 1908-1923” (Doğan 
Kitap, 2013,) Zafer Toprak tries to shine 
light on all known and unknown aspects of 
populism from politics to literature and 
from economy to media. “Populism in 
Turkey” is the history of the Turkish 
sociology to him. As we all know, Turkish 
sociology is usually started with Ziya 
Gökalp. Populism forms the starting point of 
Ziya Gökalp and the political, literature, 
and intellectual environments that surround 
him. Şerif Mardin says that Ziya Gökalp and 
his circle preferred solidarism among the 
socialism-solidarism duo of the West. 
However, Zafer Toprak suggests that the 

line between socialism and solidarism is not clear and Ziya 
Gökalp’s articles contain ideas that can be explained through 
socialism. Zafer Toprak highlights that different movements 
of thought such as Turkism, Ottomanism, Islamism, and 
Westernism adopt populist thought.   

A concept replacing democracy
According to Zafer Toprak, populism is a concept that 
replaces democracy in modern societies where peasantry 

DEMOKRASİ Mİ POPÜLİZM Mİ?
ZAFER TOPRAK “TÜRKİYE’DE POPÜLİZM 1908-1923”DE POPÜLİZMİN POLİTİKADAN 

EDEBİYATA, EKONOMİDEN MEDYAYA KADAR BİLİNEN VE BİLİNMEYEN BÜTÜN 
AÇILARINA IŞIK TUTMAYA ÇALIŞIR.

DEMOCRACY OR POPULISM?
IN “POPULISM IN TURKEY 1908-1923,” ZAFER TOPRAK TRIES TO SHINE LIGHT ON ALL 

KNOWN AND UNKNOWN ASPECTS OF POPULISM FROM POLITICS TO LITERATURE               
AND FROM ECONOMY TO MEDIA. 
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geçen bir kavramdır. Kesin hatlarıyla belirginleştirilen 
bir popülizm tanımı yoktur. Zaman ve mekâna göre de-
ğişen popülizm tanımlarıyla karşılaşırız. Bu yüzden 
“Fransız popülizmi”, “Çin popülizmi”, “Rus popülizmi” 
gibi adlandırmalar yapılır. Türk popülizmi ise Rus ve 
Çin popülizmlerine benzer. Üç ülkenin popülizm anla-
yışı Fransız solidarizmine yakındır. Zaten Zafer Toprak 
Türk popülizminin Fransız solidarizmi ve Rus narod-
nizminden fazlasıyla etkilenerek ortaya çıktığını belir-
tir. Oysa demokrasi özellikle II. Meşrutiyet dönemin-
den itibaren ideal bir yönetim şekli olarak görülmüştür. 
Fakat demokrasi modernleşmenin tamamlanmadığı, 
sanayi devriminin gerçekleşmediği ülkelerde popülizme 
dönüşmek zorunda kalır.

Akademik bir yolculuk
Zafer Toprak “Türkiye’de Popülizm”de Cumhuriyet’le 
birlikte ayrışmaya başlayan, sınırları keskinleşen ideolo-
jilerin çıkış noktasına doğru akademik bir yolculuk yapar. 
Gerçekten de 1970’lerde zirve yapacak olan fikir ayrılık-
larının tohumları II. Meşrutiyet döneminde atılmıştır. 
Ve yine çok ilginçtir, değişik ideolojiler aynı kaynaktan 
çıkmıştır, birbirine çok yakın kaygılar eşliğinde kendini 
göstermeye başlamıştır. Bu açıdan Türkiye’de Popülizm; 
Türk düşüncesinin, Cumhuriyet dönemine ışık tutacak, 
çoğu önyargıları yıkacak, merak uyandırıcı, şaşırtıcı de-
recede düşündürücü ve bilgilendirici bir çalışmadır. Şim-
dilerde sosyalizmle eşdeğer görülen çoğu ideolojilerin 
aslında Türkçülükle ortaya çıktığı, milliyetçiliğin Bal-
kanlar’dan Anadolu’ya gelirken birçok ideolojiyi de bera-
berinde sürüklediği görülür.
Zafer Toprak olabildiğince objektif kalmaya çalışan, in-
celemelerini sağlam kaynaklar üzerinden geliştiren ve 
genişleten bir profesör. Türkçesi sade, üslubu ise gayet 
akıcı… Türkiye’de Popülizm, Türk düşünce ve tarihine 
merak duyanlar için atlanmaması gereken bir kaynak.

cannot be terminated. There is no definition of populism that 
can be clearly specified. We see definitions that alter 
depending on time and place. That is why classifications such 
as ‘French populism,’ ‘Chinese populism,’ and ‘Russian 
populism’ are made. Turkish populism resembles Russian 
and Chinese populism. Populism idea of the three countries is 
close to French solidarism. Zafer Toprak already states that 
Turkish populism was formed under the influence of French 
solidarism and Russian narodism. Democracy has been 
thought as an ideal regime since the II. Consitutional 
Monarch period. However, democracy is eventually obliged 
to transform into populism in countries where modernization 
is incomplete and the industrial revolution didn’t take place.   

An academic journey
Zafer Toprak makes an academic journey in the “Populism in 
Turkey” to the starting point of the ideologies that were 
being set with clear boundaries as they began to resolve with 
the Republic. In fact, the seeds of the disagreements that 
would climb to their summit in the 1970s were sown in the II. 
Constitutional Monarch period. Again, this is interesting; 
many different ideologies were born of the same source, and 
they began to appear with similar concerns. Within this 
context, Populism in Turkey is an absorbing, thought-
provoking, and informative work that is going to break down 
the prejudices and shine light on the Republic period of 
Turkish thought. We see that many ideologies that are 
considered equivalent to socialism were in fact formed by 
Turkism, as nationalism were dragging many other ideologies 
along as it was traveling to Anatolia from the Balkans. 
Zafer Toprak is a professor who tries to stay objective as 
much as possible and who bases, develops, and expands his 
examinations on sound footing. His Turkish wording is 
plain and his style is fluent. Populism in Turkey is a source 
not to be missed for the ones who are interested in Turkish 
thought and its history. 

Türkiye’de Popülizm; Türk düşüncesinin, 
Cumhuriyet dönemine ışık tutacak, çoğu 

önyargıları yıkacak, merak uyandırıcı, 
şaşırtıcı derecede düşündürücü ve 

bilgilendirici bir çalışmadır.

Populism in Turkey is an absorbing, 
thought-provoking, and informative work 
that is going to break down the prejudices 
and shine light on the Republic period of 

the Turkish thought.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS
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MODA / FASHION

ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN

2016 YAZ 
AYAKKABI    
MODASI 
SEZONUN EN TARZ 
AYAKKABILARI YAZA 
DAMGASINI VURMAYA 
GELİYOR.

2016 SUMMER 
FOOTWEAR 
TRENDS
THE MOST STYLISH SHOES OF 
THE SEASON ARE GOING TO 
MARK THE SUMMER. 

Tasarımcılar birbirinden güzel ve sonsuz çeşitli-
likte ayakkabı modelleri yaparak 2016 yazına bom-
ba gibi hazırlandı. Sonsuz seçenekler arasında en 
popüler olanları ise sivri burunlar, sneakerslar ve 
topuklu ayakkabılar… Bu ayakkabılar yaz ayları 
boyunca en iddialı modelleriyle karşımızda olacak. 
İşte sezonun en trend ayakkabıları ve öneriler:

Designers got ready for the 2016 summer by making 
unlimited variety of shoes; and each model is prettier 
than the other is. The most popular ones among the 
numerous options are the ones with pointy-toes, high-
heels, and sneakers. We are going to see these styles 
with their best models during this summer.  
Here are the trendiest shoes of the season and our tips:
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MODA / FASHION

CASUAL SNEAKERS 
En yaygın ve en rahat ayakkabı 
olarak bilinen sneakerslar bu yaz da 
oldukça moda. Neredeyse her 
yerde giyilen ve tercih edilen 
sneakerslar yeniden tasarlanarak 
daha şık görünümleriyle bu 
sezonda da kalpleri fethedecek. 

Öneri:
• Sezonun en trend 
sneakerslarından almak istiyorsanız 
kırmızı bağcıklı ve siyah topuk alanlı 
ayakkabıları tercih edebilirsiniz.
• Sneakers deyip geçmeyin her 
tarza uygun olan bu ayakkabılardan 
size en uygununu seçerek stilinize 
daha güçlü bir görünüm 
katabilirsiniz.

CASUAL SNEAKERS 
Sneakers that are well known as 
the most preferred and 
comfortable shoes are again 
popular this summer. Can be worn 
for almost any occasion, sneakers 
are redesigned to steal hearts with 
their more elegant looks this 
summer. 

Tips:
•If you are shopping for the 
trendiest sneakers of the season go 
for a pair with red laces and black 
outsoles.  
•Do not underestimate sneakers, 
which suit every style; you might 
strengthen your style, if you 
choose the pair that suits your 
outfit the best.

SİVRİ BURUN
Stiletto ve dar ayakkabılara âşık 
olanlar için sivri burun bu yaz da 
bomba gibi geliyor. Ayakkabıya 
çekici bir hava katan sivri 
burunlar diğer tüm modelleri 
tahttan indirerek zirveye çıkacak. 
Her model ayakkabıya uyarlanan 
sivri burun trendi oldukça güçlü 
ve güzel.

Öneri:
• Topuklu sivri burunlarda bu 
sezon en dikkat çekici olanı 
önden bileğe kadar dolanan 
bağcıklı modeller olacak. 
• Gündelik, rahat ve çekici bir 
ayakkabı arayanlar içinse her 
kombine yakışacak düz babetleri 
rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

POINTY-TOES
Stiletto fans are going to love 
this summer’s pointy toes. 
Adding an attractive look to 
shoes, pointy toes are going to 
play for the top this summer, 
dethroning all other models. 
Pointy toe trend that can be 
applied to any model of shoes is 
strong and beautiful.

Tips:
•High heel pointy toes are going 
to draw attention with laces up 
to ankles this summer.
•If you are looking for daily, 
comfortable, and attractive 
shoes, you can choose babettes 
that would complete any 
combination.  
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SÜET
70’li yılların vazgeçilmezi ve 
ayakkabıya bir sevimlilik katan 
süetler, 2016 yazında da sıkça 
kullanılacak. İnce süetler ayakkabının 
daha asil gözükmesine katkı 
sağlarken, renkli sandalet ve 
topuklulara kadar her şeyde süet 
göreceğimiz bir sezon kapılarını 
açacak.

Öneri:
• Süet ayakkabı almak isteyenler 
parlak turuncu, sarı, pembe, püsküllü 
ve dantel topuklu modelleri tercih 
edebilir.
• Daha klasik ve daha tarz bir 
ayakkabı arıyorsanız bilekten 
bağlamalı mor, hardal, lacivert renkli 
süetler tam size göre. 

MODA / FASHION

SUED
Adding charm to shoes, sued, which 
was an indispensible of the 70s, is 
going to be popular in the summer of 
2016. Thin sued enables shoes to look 
nobler. A season is going to open its 
doors where we are going to see 
everything in sued from colorful sandals 
to high heels.

Tips:
• If you want to purchase sued shoes, 
go for a bright orange, yellow, pink, 
tasseled, or a lace-heeled pair. 
• If you are looking for a classic and 
stylish pair, models in purple, mustard, 
or navy colors with laces up to ankles 
are just for you.  
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MODA / FASHION

CREEPER PLATFORM
Topuklu ayakkabılara rahatlık vaat eden creeper 
platformlu ayakkabılar bu sezon yine oldukça 
moda. Önceleri daha çok spor ayakkabılarda 
gördüğümüz creeper platformlar şimdilerde 
daha feminen ve şık ayakkabıların bir parçası 
haline gelmeye başladı. 

Öneri:
• Creeper platform topuklu ayakkabılardan 
almak istiyorsanız bu sezon en trendlerden olan 
kenarları süslü bilekten bağlamalı sarmaşık 
modelleri tercih edebilirsiniz.
• Kısa boylu ve kalın bacaklara sahipseniz 
creeper platformları tercih ederek boyunuzu 
uzatmakla kalmaz bacaklarınızı da ince 
gösterebilirsiniz.  

CREEPER PLATFORM
Offering comfort to high heels, creeper platform 
shoes are once again trendy this summer. 
Creeper platforms that we used to see mostly 
in sneakers at first have begun to become a 
part of more feminine and elegant shoes this 
summer.

Tips:
• If you are shopping for creeper platform 
shoes, you might choose one of the ivy models 
with laces up to ankles and ornate soles; they 
are among the trendiest models of the season.
• If you are short and have bulky legs, you are 
not only going to make yourself look taller but 
also make your legs look skinnier with creeper 
platforms. 
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TERAS VE BALKONUNUZU 
KAT BAHÇESİNE ÇEVİRİN

YAZ AYLARININ GELMESİYLE HEPİMİZ AÇIK HAVADA KEYİF YAPACAK MEKÂN ARAYIŞINA 
ÇIKTIK. SİZ DE SICAK YAZ GÜNLERİNİ KEYFE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN BALKON VE TERASLARI, KAT 

BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ.

TURN YOUR TERRACE AND BALCONY 
INTO A GARDEN FLOOR

WITH THE ARRIVAL OF THE SUMMER MONTHS, WE HAVE ALL STARTED THE SEARCH FOR 
A PLACE THAT WE CAN ENJOY THE FRESH AIR. NOW YOU CAN CONVERT YOUR 
BALCONIES AND TERRACES INTO GARDEN FLOORS, SO YOU CAN TURN THE HOT 

SUMMER DAYS INTO PLEASURE.

ELA DEMİRCİLER

DEKORASYON / DECORATION
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Sıcak yaz günlerinde açık havanın 
tadını çıkarmak için balkon ve teraslar en 

ideal mekânlar oluyor. Güneşli günlerde hele bir 
de teraslı bir evde yaşıyorsanız burada küçük bir park 

yaratmanız mümkün. Özellikle de kolay yetişen ve çok 
fazla bakım istemeyen bitkileri tercih ederek, sevdiklerinizle 
ve dostlarınızla keyifli saatler geçireceğiniz bir vahaya sahip 

olabilirsiniz. İşte önerilerimiz:

Terraces and balconies are usually the ideal places to enjoy 
fresh air during the hot summer months. On sunny days, 

especially if you live in a home with a terrace, you can create 
your own little park. You can own an oasis where you may 

spend blissful moments with your friends and loved 
ones, especially if you choose plants that are easy 

to grow and doesn’t require much attention.
Here are our recommendations:



DEKORASYON / DECORATION

ÇİÇEK KULLANIN
Teras ya da balkon dekorasyonu yaparken mümkün 
olduğunca çiçekleri kullanmalısınız. Çünkü açık havada 
yapay süslemeler yerine doğal bir güzellik olan 
rengârenk çiçekleri kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. 
Çiçekleri kullanırken onların saksılarını da bir 
dekorasyon ögesi haline getirebilirsiniz. 

USE FLOWERS
You must use flowers as much as you can while 
decorating your terrace or balcony. Because using a 
natural beauty such as colorful flowers for outdoor 
decoration is a much healthier choice than artificial 
decorations. While using flowers, you can turn their 
pots into decorative elements.
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YARATICI FİKİRLER
İsterseniz terasınıza uygun 
saksılar yapabilirsiniz. Bunun 
için meyve kasaları ve paletten 
saksı yapabilir ve onları 
istediğiniz renklere 
boyayabilirsiniz. Bu çalışmalar 
sizi balkon ya da terasınızı 
dekore ederken yüksek bedeller 
ödemekten kurtarırken kendi 
ellerinizle yaptığınız bu ürünler 
daha çok içinize sinecektir.

CREATIVE IDEAS 
If you want, you may make 
pots that suit your terrace. To 
do this, you may make 
flowerpots out of fruit boxes or 
palettes and paint them as you 
wish. Doing this will help you 
avoid high expenses, while 
decorating your terrace. The 
decorations, which you have 
made yourself, will appeal to 
you more.



DEKORASYON / DECORATION
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GÖLGE ALANLARI
Teras ve balkonlarda en büyük sorun güneşten 
korunmak… Bunun için de gölge alanlar oluşturmalısınız. 
Gölge alanlar için birden fazla seçeneğe sahipsiniz. 
Ahşaptan bir gölgelik yapabilirsiniz çünkü ahşap güneşi 
en fazla tutan malzemelerdendir. Yaptığınız gölgeliğin 
kenarlarını tül ile kaplayabilirsiniz. Ayrıca gölge 
oluşturmak istediğiniz alanın üstünü beyaz renkli kalın 
bir kumaşla kapatabilirsiniz. 

SHADED SPOTS
The biggest problems of terraces and balconies are 
protection from the sun... For this, you must make 
shaded spots. There are many options for shaded 
spots. You may make a timber canopy because it is 
the best material that blocks the sun. You can close 
the sides of your canopy with tulles. You may also 
cover the area that you want to turn into a shaded 
spot with thick white fabrics.

BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ
Teras dekorasyonu için küçük ya 
da büyük terasa sahip olmanız 
büyük bir etken. Ancak bu konu 
dekorasyon yaparken sizi 
sınırlandırmamalı. Teras 
dekorasyonu yaparken isterseniz 
klasik bir teras, isterseniz de 
modern bir teras dekore 
edebilirsiniz. Bahçe mobilyaları ve 
salıncakla terasınızı ve balkonunuzu 
yaşanan bir mekân haline 
getirebilirsiniz.

SIZE MATTERS
The size of your terrace is a very 
important factor when decorating 
it. But this subject should not limit 
you while decorating. While 
decorating your terrace, you may 
prefer a modern or a classic 
design. You can turn your balcony 
or terrace into a living area with 
swings and garden furniture.





ERTUĞRUL ARSLAN

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

RÜYA OTOMOBİLLER SIRAYA GİRDİ
THE DREAM CARS ARE IN LINE
LÜKS ARAÇ SINIFININ EN YENİ MODELLERİNİ BU YAZ YOLLARDA GÖRMEYE HAZIRLANIN. 

GET READY TO SEE THE NEWEST MODELS OF THE LUXURIOUS VEHICLE CLASS                               
ON THE ROADS THIS SUMMER.
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SINIF LİDERLİĞİ İÇİN ÜRETİLDİ
Mercedes’in sınıfındaki güçlü modeli E Serisi, tümüyle yeni-
lendikten sonra Türkiye’de de satışa sunuldu. İlk etapta 
sadece 2.0 lt benzinli (184 beygir), 2.0 lt dizel (194 beygir) 
dizel ve 2.9 dizel (258 beygir) dizel olmak üzere üç motor 
ve yeni 9G-TRONIC otomatik şanzımanıyla ithal edilen oto-
mobilin Avangarde donanım seviyesindeki başlangıç 
modeli 219.500 TL fiyatla satılıyor. Dizel versiyon E220d 
fiyatı 294.600 TL’den başlarken, en güçlü dizel olan 
E350d’nin fiyatıysa 427.400 TL’den başlıyor.

IT WAS DESIGNED TO BE THE LEADER OF ITS CLASS
E Series, the powerful model of the Mercedes in its class, has 
started being sold in Turkey after being completely renewed. 
The automobile that was imported initially has the new 
9G-TRONIC automatic transmission and three engine 
options: 2.0-liter gasoline (184 HP), 2.0 diesel (194 HP), and 
2.9 diesel (258 HP). The initial model of the car is now being 
sold with its Avangarde beginner equipment level for 
219.500 TL. As the price of its diesel E220d version begins 
from 294.600 TL, the price of the most powerful diesel 
version the E350d begins from 427.400 TL.

Her ne kadar satış adetleri 
düşük olsa da herkesin rüyalarına 

giren lüks otomobiller birbiri ardına 
yollarımıza çıkmaya başladı. İşte yaz 

aylarından itibaren ülkemizde de satışa 
sunulacak en yeni ve lüks modeller:

Although, their sales figures are low, luxury 
cars are still everyone’s dream and they are 

now on the roads. Here are the newest 
luxurious models that will start being 

sold in our country as of this 
summer.



OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

ADINI AKDENİZ RÜZGARINDAN ALDI
İtalyan lüks marka Maserati’nin sportif SUV modeli Levante, 
pazara en yeni sunulan lüks modeller arasında yer alıyor. Adını 
hafif esintiden ansızın şiddetli bir fırtınaya dönüşebilen bir 
Akdeniz rüzgarı olan Levante’den alan Maserati Levante’de 
ikisi benzinli olmak üzere üç motor seçeneğiyle müşterilerinin 
beğenisine sunuluyor. Ghibli ve Quattroporte’de olduğu gibi, 
Levante’de de güçlü V6 turbodizel motor kullanılıyor. 3.0 lit-
relik motor ünitesi 275 HP güç ve 600 Nm tork üretiyor. 275 
HP’lik dizel motorlu Maserati Levante, 0-100 km/s hızlanması-
nı 6.9 saniyede tamamlarken, 230 km/s’lik son hıza erişiyor. 
Türkiye pazarı için bu yıl 50 kontenjanın ayrıldığı modelin 
daha ülkemize gelmeden yarısı da satılmış durumda.

ITS NAME WAS INSPIRED BY THE MEDITERRANEAN
The Italian luxury brand Maserati’s sportive SUV model Levante 
is one of the newest luxurious vehicles on the market. Maserati 
Levante that takes its name from the Mediterranean winds, 
which can turn into a vigorous storm from a calm breeze all of 
a sudden, offers three engine options including two gasoline 
engines. Like Ghibli and Quattroporte, Levante also uses the 
powerful V6 turbo diesel engine. Its 3.0-liter engine unit 
generates 275 HP and 600 Nm torques. Maserati Levante with 
275 HP diesel engine can reach from 0 to 100km/h in 6.9 
seconds and has a maximum speed of 230km/h. Half of the 
quota, which is 50 for our country’s market this year, is already 
pre-sold before even they made it to Turkey yet.  
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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LÜKS KEDİNİN SUV’U GELDİ
Jaguar’ın süper spor aracı F-TYPE’tan ilham alınarak tasarla-
nan ve spor otomobil genlerini yerden yüksek bir SUV göv-
desinde birleştiren Jaguar F-PACE de bayilerdeki yerini aldı. 
Türkiye’de 180 beygir gücünde 2.0 litre dizel ve 300 beygir 
gücünde 3.0 litre dizel motor seçenekleri ile sunulan Yeni 
Jaguar F-PACE hem performans hem de yakıt ekonomisini 
bir arada sunuyor. 0’dan 100 km’ye 8.7 saniyede çıkarken, 
100’km de ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. 3.0 litre 300 
beygir gücündeki Jaguar F-PACE First Edition, ilk üretimde 
dünyada sadece 2000 adet üretildi. Aracın fiyatıysa 82.500 
avrodan başlıyor.

THE LUXURIOUS CAT’S SUV HAS ARRIVED 
The design of Jaguar F-PACE was inspired by Jaguar’s super 
sports vehicle F-TYPE and it combines its sports vehicle 
genes with the body of a high SUV. The vehicle has taken its 
place in galleries. The new Jaguar F-PACE, which comes with 
180 HP 2.0-liter diesel and 300 HP 3.0 diesel engine options 
in Turkey, offers both performance and fuel economy. The 
vehicle can reach from 0 to 100km/h in 8.7 seconds and 
consumes an average of 5.3 liters in 100km. Initially, only 
2000 of the 3.0-liter 300 HP Jaguar F-PACE First Edition 
have been manufactured worldwide. Price of the vehicle 
begins from 82.500 Euros.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

EN UYGUN FİYATLI PORSCHE SIRADA
Cayman ve Boxster modellerinin isimlerini yenileme kararı 
aldıktan sonra 718 Boxster modelini Cenevre Fuarı’nda tanı-
tan Porsche, şimdi de 718 Cayman modelini beğeniye sunu-
yor. Cayman model serisinin dördüncü nesli 718 Cayman 2.0 
litrelik motoruyla 0’dan 100 kilometreye 4.7 saniyede çıkıyor. 
Porsche, ortadan motorlu spor coupé modelinin dördüncü 
nesli olan 718 Cayman, çarpıcı, atletik ve etkileyici bir görü-
nüme kavuştu. 718 Cayman modeli ilk defa serinin roadstar 
temsilcilerinden daha düşük bir fiyata sahip. Türkiye’de satıl-
mak için sıra bekleyen 718 Cayman modelinin başlangıç 
fiyatı 97.000 avro olarak açıklandı.

THE PORSCHE WITH THE MOST SUITABLE PRICE IS NEXT
Following its decision to renew the names of the Cayman and 
Boxster models, Porsche, which introduced the 718 Boxster at 
the Geneva Show, now introduces the 718 Cayman model. The 
fourth generation of the Cayman model series, 718 Cayman can 
reach from 0 to 100 km/h in 4.7 seconds with its 2.0-liter 
engine. The fourth generation of Porsche’s mid-engine sports 
coupé model, 718 Cayman has embraced an athletic, stunning, 
and impressive appearance. The 718 Cayman model has a 
lower price than the roadster representatives are in the series. 
The starting price of the 718 Cayman waiting to be sold in 
Turkey has been announced as 97.000 Euros.



DIGITAL CAMERAS ARE MORE EQUIPPED NOW

Akıllı telefonların kameraları giriş ve orta segmentteki 
dijital fotoğraf makinelerinin en önemli rakibi olmayı ba-
şardılar. Ancak bu yıl tanıtılan yeni modellerin özellikleri, 
bu savaşı kızıştıracak. Daha az modelin piyasaya çıktığını 
göreceğimiz 2016’da, daha çok ekipman ile yeni ve kaliteli 
özellikler karşımıza çıkacak.

Smart phone cameras have managed to be the most important 
competitors of the entry and mid-segment digital cameras. 
However, the features of the new models introduced this year 
will escalate this war. We will see less new model releases in 
2016; however, those models will have new and high quality 
features and more equipment.

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ 
ARTIK DAHA YETENEKLİ

4K VİDEO ÇEKİM 
GİBİ YENİLİKLERLE 
DONANAN DİJİTAL 

FOTOĞRAF MAKİNELERİ,  
BU YIL DAHA GÜÇLÜ 

ÇIKACAK.

DIGITAL CAMERAS EQUIPPED WITH 
INNOVATIONS SUCH AS 4K VIDEO 

RECORDING WILL WELCOME 
MORE POWERFUL THIS 

YEAR.
AYTUN ÇELEBİ



PANASONIC LUMIX TZ101
Boyutlarıyla da fiyatıyla da cebinizi 
yakmayacak bir fotoğraf makinesi 
arayışındaysanız, Panasonic Lumix 
TZ101 size uygun. Bu yıl çıkan diğer 
kompakt makinelerdeki gibi 1 inçlik 
genişleyen algılayıcısıyla farklı 
ortamlardaki çekim kalitesini artıran 
Panasonic, cihazda 10x optik zumlu 
LEICA lens kullanmış. 4K 25p video 
çeken makine, 20,1 MP’lik CMOS 
algılayıcısı ve 3 inçlik ekranıyla öne 
çıkıyor. 

If you are looking for a device that is 
suitable both with its size and price, 
Panasonic Lumix TZ101 will suit you. 
Improving the shooting quality in 
different environments with its 1-inch 
expandable sensor just as in the 
other compact cameras released this 
year, Panasonic has used a 10x 
optical zoom LEICA lens in the 
device. The camera that shoots 4K 
25p videos stands out with 20.1 
megapixel CMOS sensor and 3-inch 
screen.

NIKON DL 24-85
‘Giriş seviyesi bir fotoğraf makinesi 
bana yeter’ diyorsanız, Nikon’un 1 
inçlik geniş algılayıcısını taşıyan DL 
24-85 modelini tercih edebilirsiniz. 
Büyüyen algılayıcısı, bu ekonomik 
fotoğraf makinesinin akıllı telefonlara 
kıyasla daha fazla ışık almasını ve 
birçok ortamda daha yüksek kalite-
de sonuçlar ortaya çıkartmasını sağ-
lıyor. Saniyede 20 kareye kadar 23 
MP algılayıcısıyla fotoğraf çeken 
cihaz, 4K 30p video desteğine sahip. 
Ayrıca Full HD’de saniyede 120 kare-
lik süper ağır çekim de yapabiliyor.

If you say, ‘An entry-level camera is 
enough for me’ then you can choose 
Nikon’s DL 24-85 with 1-inch wide 
sensor. Expanding sensor allows 
this economic camera to get more 
light and to receive higher quality 
results in different environments 
compared to smart phones. The 
device that takes pictures up to 20 
frames per second with a 23 MP 
sensor has a 4K 30p video support. 
It can also capture full HD videos in 
super slow motion at 120 frames per 
second.



CANON EOS-1D X MARK II
Firmanın en üst seviye tam çerçeveli 
DSLR modeli olan 1D X Mark II, geniş 
gövdesinde dâhili GPS modülü, 
CFAST kart yuvası gibi yeniliklerin 
yanı sıra, CompactFlash kart yuvası-
nı da koruyor. Saniyede 16 kareye 
kadar seri çekim yaparak hızını orta-
ya koyan Canon, önceki 1D X mode-
lindeki gibi 61 noktalı otomatik odak-
lamaya sahip. Ai Servo III+ adlı kesin-
tisiz takip sistemi de jiroskop yardı-
mıyla hareketlerinizin yavaşlayıp 
hızlandığını anlayarak çekim kalitesi-
ni artırıyor. 20,2 MP’lik algılayıcısı 4K 
60p video kayıt edebiliyor.

1D X Mark II, the highest level model 
of the company with full-frame 
DSLR, keeps its built-in GPS module 
in its wide-body, as well as 
innovations such as CFAST card slot, 
and the Compact Flash card slot. 
Demonstrating its speed by 
capturing fast-shots up to 16 frames 
per second, Canon has 61-point auto 
focusing as in previous 1D X model. 
AiServo III +, which is a continuous 
monitoring system, improves the 
quality of shots by sensing the speed 
of your movements with the aid of a 
gyroscope. 20.2 MP sensor is able to 
record 4K 60p videos.

NIKON D5
FX formatı D serisine tam çerçeveli D5’i 
ekleyen Nikon, hem yatay hem dikey 
kullanımı kolaylaştırmak için çift kuman-
da kollu bir kontrol sistemine geçti. Çift 
bellek kartı kullanan yeni model, kişisel-
leştirilebilir işlev tuşlarıyla da farklı 
işlemleri hızla yapabilmeyi sağlıyor. 
Öncülünün 51 noktalı otomatik odakla-
masını 151 noktaya taşıyan D5, saniyede 
14 kareye kadar seri çekim yapmasıyla 
oldukça iddialı. Değiştirilebilir vizör baş-
lığıyla herkes için rahat kullanım sunan 
makine, 21 MP fotoğraf çekip 4K 30p 
video kayıt edebiliyor. 

Nikon, adding full frame D5 to FX format 
D series, passed to a control system with 
dual remote control handles to facilitate 
both horizontal and vertical use. The 
new model that uses dual memory card 
allows its users to do different processes 
quickly with customizable function keys. 
Increasing the 51-point autofocus of its 
premise to 151-points, D5 is highly 
ambitious at fast-shots up to 14 frames 
per second. Offering comfortable use for 
everyone with interchangeable optical 
viewfinder cap, the camera shoots 21 MP 
photos and records 4K 30p videos.



FUJIFILM X-PRO 2
Öncülüne benzer şekilde 1960’ların 
fotoğraf makinelerini andıran bir göv-
deye sahip X-Pro 2, 24 MP’lik APS-C 
algılayıcıya sahip. 273 otomatik odak-
lama noktalı cihaz, 4K 25p video kayıt 
ediyor. Çift SD kart yuvalı X-Pro 2, 3 
inçlik dokunmatik ekranıyla da önizle-
meleri ve ayarları kolaylaştırıyor. 
Vizörü ise dijital ve analogun avantaj-
larını birleştirerek hem farklı lenslerde 
çekim alanını doğru işaretliyor hem de 
dijital göstergesiyle size çeşitli bilgiler 
gösteriyor. Ancak seri çekim önemliy-
se, saniyede 8 kare hıza ulaşabilen 
model sizi tatmin etmeyebilir.

In a similar way to its premise, X- Pro 2 
that has a body resembling the 
cameras of 1960s has a 24 megapixel 
APS-C sensor. The device with 273-
point auto-focus records 4K 25p 
videos. X-Pro 2 with dual SD card slots 
makes previews and settings easier 
thanks to its 3-inch touch screen. The 
viewfinder marks correctly the 
shooting areas with different lenses 
and shows you a variety of information 
with its digital display by combining 
the advantages of the digital and 
analog. However, if fast-shots are 
important for you, the model may not 
satisfy you with its speed reaching up 
to 8 frames per second.

SONY ALPHA A6300
Kompakt sistem fotoğraf makinele-
rinde (CSC) iddialı olan Sony’nin 
yeni Alpha modeli, 425 noktalı oto-
matik odaklaması ile öne çıkıyor. 
Dünyanın en hızlı otomatik odakla-
ması iddiasıyla üretilen cihaz, 0,05 
saniyede odaklanıyor. Yenilenen 
24,2 MP’lik APS-C algılayıcısı ile 4K 
30p video kayıt eden cihaz, saniye-
de 11 kareye kadar seri çekim yapı-
yor. Wi-Fi bağlantısının yanı sıra, 
Sony’nin PlayMemories adlı mobil 
uygulamasıyla ve NFC ile çekimleri 
akıllı telefona kolayca aktarabiliyor.

Sony’s new Alpha model that is 
assertive at compact system 
cameras (CSC) stands out with its 
425-point auto focus. The device 
that was manufactured by claiming 
to have the world’s fastest auto-
focus focuses in 0.05 seconds. The 
camera that can record 4K 30p 
videos with its 24.2 megapixel APS-C 
sensor captures fast-shots up to 11 
frames per second. In addition to the 
Wi-Fi connection, it can easily 
transfer shots to smart phone thanks 
to Sony’s Play Memories Mobile 
application and NFC.



AJANDA / AGENDA

TARKAN
09 Temmuz - July 09
Antalya Expo 2016

SCORPIONS
12 Temmuz – July 12
İstanbul KüçükÇiftlik Park

ÖZDEMİR ERDOĞAN
12 Temmuz – July 12
İstanbul UNIQ Açıkhava Sahnesi
İstanbul UNIQ Open Air Stage  

CEM ADRİAN
13 Temmuz – July 13
İzmir Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu
İzmir Bostanlı Suat Taşer Open Air Theatre

DUMAN
23 Temmuz – July 23
Ankara Armada

DAMIEN RICE
29 Temmuz – July 29
İstanbul Zorlu PSM

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, 
“Splendor in the Grass“, “Joy to the World“, “1969” gibi 
albümleriyle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip 
olan grup, Avrupa turnesi kapsamında Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs’taki hayranlarıyla buluşmaya geliyor.
Samurayların aşk şarkılarından 1930’ların Küba 
müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak 
şarkılarına kadar dinlemesi en keyifli şarkıları seslendiren 
topluluk, Storm Large’ın sıcak vokali, zengin 
repertuvarları ve sürprizleri ile 17 Temmuz İstanbul 
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 19 Temmuz Bodrum Xuma 
ve 21 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Selamis Antik Tiyatro’da 
hayranlarıyla buluşacak.

The group, which appeals to a great audience in Turkey with 
their albums “Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey 
Eugene!”, “Splendor in the Grass“, “Joy to the World“, and 
“1969”, is coming to Turkey and the Northern Cyprus within the 
scope of their European tour.  
The band is going to meet with fans at the İstanbul Harbiye 
Open Air Theatre on July 17, at Bodrum Xuma on July 19, and 
at the Northern Cyprus Selamis Ancient Theatre on July 21. 
Storm Large with her soft voice is going to perform the songs, 
to which are the most pleasant to listen. Their colorful 
repertoire consists of a wide range from love songs of 
Samurais to the 1930s Cuban music, and from French 
chansons to Brazilian street songs.

PINK MARTINI

DEEP PURPLE
Müzik tarihinin gelmiş geçmiş en büyük grubu; modern rock ve 
heavy metal soundunun yaratıcıları, 5 Temmuz’da Antalya Expo 
2016’da unutulmaz bir gece yaşatacak.

The greatest group in the history of music, the creators of the 
modern rock and heavy metal sounds offer an unforgettable 
night at Antalya Expo 2016 on July 5. 
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THE BFG 
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
01 Temmuz 2016 - July 1, 2016

YÖNETMEN - DIRECTOR: 
Steven Spielberg

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Rebecca Hall, Mark Rylance, Bill Hader, Jemaine 
Clement

TÜR - GENRE:  
Aile, fantastik / Family, fantasy

FİLM ÖZETİ: Roald Dahl’ın sevilen çocuk 
kitabından beyazperdeye uyarlanan film, sevgi 
ve bağlılık üzerine önemli mesajlar veriyor.

SYNOPSIS: The movie, which is based on the 
popular children’s book written by Roald Dahl, 
gives important messages on love and 
commitment. 

HAYALET AVCILARI - GHOSTBUSTERS
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
29 Temmuz 2016 - July 29, 2016

YöNETMEN - DIRECTOR:
Paul Feig

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, 
Leslie Jones

TÜR - GENRE:  
Macera, fantastik - Adventure, fantasy

FİLM ÖZETİ: 30 yıl önce, serinin tüm dünyada 
fırtınalar estiren ilk bölümlerinden sonra, yönetmen 
Paul Feig, bu gerçeküstü komediye yeni bir tarz 
getiriyor. Hayalet Avcıları bu yaz, dünyayı kurtaracak.

SYNOPSIS: Following the first films in the series 
that became very popular around the world 30 
years ago, director Paul Feig brings a new style into 
this surrealistic comedy. The Ghostbusters are 
going to save the world once again this summer.

SİNEMA / CINEMA
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

Resimdeki
oyuncu

En az, en
aşağı

Bir kimseye
bağlı

olmayan

Kaçak

Bir nota
Yorumlama Mutluluk Yassı demir

çelik ürünü Gerçekten

Davranış

İlenme,
beddua

Evlenmemiş
Hristiyan kız

unvanı

Hafif ağrı
Onur

Zulmeden

Babanın
erkek

kardeşi

Rütbesiz
asker

Karbonatlı
su

Süreli
kullanım

bedeli

Haber
getiren

kimse, ulak
Isı birimi

Tesir

Dizemli

Duvar içinde
bırakılan oyuk

Devlet
Güvenlik

Mahkemesi

Boşluk,
mesafe
Serbest
bırakma

Kaşkol

Diretme Arkadan
gelen

Bir işte
uyulan
düzen

Bal yapan
böcek

Güç, iktidar

Zait
Güzel koku

Salatası
yapılan bir

bitki
Anadolu ile

ilgili

Cereyan Bir tür saha
oyunu

Yarım baş
ağrısı Mürteci

Dili
oluşturan

harfler
bütünü

Matem
Parmak ile

yapılan
hafif vuruş

Yahut
Bir ağırlık
ölçü birimi

Güveyi

Elektronik
beyin

Bir işi
yapma
Nişasta

bulamacı

İyi ahlaklı

Çevik

Demir yolu Lezzet, zevk

Bir ilimiz

Bir ekmek
türü

Onarım

Şüphe,
kuşku

Adet Kesinlik
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ACIMA
ALBATROS

AMPLİFİKATÖR
ANALİTİK

HANCI
KOTRA
KULAK

MÜMKÜN
NAKDİ
PASLI

POLARİZASYON
SAADET

SIKIYÖNETİM
SUSAM

SUSTURUCU
ŞAHİN
ŞİŞLİ

TÜRKMENİSTAN
UTANÇ
ÜNLEM
ÜRDÜN

[ 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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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 ]

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu

En az, en
aşağı A Bir kimseye

bağlı
olmayan B Kaçak

Bir nota F Yorumlama T Mutluluk S Yassı demir
çelik ürünü S Gerçekten

A S G A R İ Davranış E D A İlenme,
beddua

Evlenmemiş
Hristiyan kız

unvanı
A H

Hafif ağrı L Onur

Zulmeden Ş E R E F Babanın
erkek

kardeşi A M C A
S I Z I Rütbesiz

asker A Karbonatlı
su S O D A Süreli

kullanım
bedeli K

Haber
getiren

kimse, ulak
Isı birimi H A B E R C İ Tesir E T K İ
K A L O R İ Dizemli R İ T M İ K

Duvar içinde
bırakılan oyuk

Devlet
Güvenlik

Mahkemesi
N İ Ş Boşluk,

mesafe
Serbest
bırakma A R A

D G M Kaşkol A Z A T
Diretme Ü Arkadan

gelen A Bir işte
uyulan
düzen E Bal yapan

böcek E
İ N A T P L A N

Güç, iktidar

Zait E R K Güzel koku
Salatası

yapılan bir
bitki R Anadolu ile

ilgili

A R T I I T I R
Cereyan Bir tür saha

oyunu Ç Yarım baş
ağrısı Mürteci U Dili

oluşturan
harfler
bütünü U

A K I M Matem
Parmak ile

yapılan
hafif vuruş Y Yahut V Bir ağırlık

ölçü birimi

Güveyi G R A M
Elektronik

beyin R Bir işi
yapma
Nişasta

bulamacı İ F A İyi ahlaklı

Çevik E D E P L İ
B İ L G İ S A Y A R Demir yolu F Lezzet, zevk

Bir ilimiz

Bir ekmek
türü K A R S Onarım T A M İ R A T
K E P E K L İ Şüphe,

kuşku A C A B A
Adet T A N E Kesinlik K A T İ Y E T

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

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

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

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

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

6 4 3 2 7 8 9 5 1
2 8 7 1 5 9 6 4 3
9 1 5 4 3 6 8 7 2
5 3 1 9 8 4 2 6 7
4 9 2 6 1 7 3 8 5
8 7 6 3 2 5 1 9 4
1 6 9 5 4 3 7 2 8
7 2 4 8 9 1 5 3 6
3 5 8 7 6 2 4 1 9
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*10 Temmuz 2016 tarihine kadar geçerlidir.



 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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