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VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication

Ülkemiz, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 
2023 yılına odaklanarak refah devleti olma yolunda emin 
ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Bu çerçe-
vede; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 
Avrasya Tüneli,  Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hatları, 
Bölünmüş Yollar, Otoyollar, Havalimanları, Yat Limanları 
gibi nice projeyi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı olarak gerçekleştirdik. 
15 yıllık süreçte 380 milyar liranın üzerinde yatırım yap-
mış bulunuyoruz. Bu yıl içerisinde de bundan önceki yıl-
larda olduğu gibi birbirinden önemli büyük projeler başlat-
tık. Türkiye’nin geleceği için planladığımız 3 Katlı İstanbul 
Tüneli, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı gibi 
projeleri hayata geçirdik. 
Ancak bu yıl çok önemli bir projemiz daha olacak. Dünya-
nın merakla beklediği Kanal İstanbul Projesi’nin temelini 
atacağız. Proje etüd çalışmalarında son aşamaya geldik ve 
proje güzergahını belirledik. Yapılan çalışmalardaki değer-
lendirme kriterleri dikkate alındığında, 5 alternatif arasın-
da “Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu” koridorunu Kanal 
İstanbul Projesi için en uygun güzergah olarak seçtik. 
Yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğunda olacak bu kori-
dorda; kanal güzergahı ile entegre olarak liman, lojistik 
merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmalarını da 
yapıyoruz. Planlanan muhtemel dolgu alanları ve yapay 
adaların büyüklük, sayı ve konumlarını belirlenmiş olup, 
nihai çalışmaların tamamlanmasına müteakip kesinleşe-
cek. Ve bu yıl içerisinde de dünyanın en büyük projelerin-
den biri olan Kanal İstanbul için kazmayı vuracağız. 

Our country continues to move forward to becoming a 
state of wealth with firm steps by focusing on 2023, 100th 
anniversary of our republic. As the Ministry of 
Transportation, Maritime Affairs, and Communications, 
we have realized many projects within this frame such as 
Yavuz Sultan Selim Bridge, Osmangazi Bridge, Eurasia 
Tunnel, Marmaray, High Speed Train Lines, Divided 
Roads, Highways, Airports, and Marinas.
We have invested over 380 billion lira during this 15 
years of process. We have started many mega projects in 
this year, as we did in previous years. We have realized 
projects that we have planned for Turkey’s future such as 
3 Storey İstanbul Tunnel, Çanakkale Tunnel, İstanbul 
New Airport.  
However, we will have a very important project this year. 
We are going to lay the foundation of the Kanal İstanbul 
Project, which is awaited with curiosity by the whole 
world. We have come to the final phase of the project 
survey studies and determined the project zone. When we 
considered the project estimation values during the 
studies, we chose the “Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu” 
corridor as the most suitable corridor for the Kanal 
İstanbul Project among the 5 alternatives.
We are working on project planning works for port, 
logistics center, artificial island and so on for this 
corridor, approximately 45 kilometers in length. Having 
determined the locations and the number of possible fill 
areas and artificial islands, we will finalize them following 
the conclusive studies. And will start digging this year for 
Kanal İstanbul, one of the world’s largest projects.

KANAL İSTANBUL’UN 
TEMELİNİ BU YIL ATIYORUZ

WE WILL LAY THE BASE OF KANAL 
İSTANBUL THIS YEAR C
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Ülkemizde ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü bir dö-
nemdeyiz.
Mevsim şartları ne kadar ağır olursa olsun demiryolları 
ile çileli yolculuklar keyfe dönüşür.
Anadolu’nun beyaz örtüyle kaplı eşsiz güzellikteki man-
zarasını izleterek keyifli yolculuklar sunabilmenin gayre-
ti içerisindeyiz.
Özellikle doğu bölgelerimiz başta olmak üzere tüm ekip-
lerimiz eksi 30 derece soğuğa rağmen gece gündüz deme-
den karla mücadeleye devam ediyor.
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul ara-
sında işleyen ve bağlantılı seferlerle ülkemiz nüfusunun 
yüzde 40’ına hizmet eden yüksek teknolojiyle donatılan 
ve üstün konfor sunan yüksek hızlı trenlerimize olan ilgi 
kış mevsiminde daha da artıyor.
Yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra kış şartlarının daha 
ağır geçtiği doğu bölgelerimize giden trenlerimize olan 
ilgi bizleri memnun ediyor.
Özellikle Başkent Ankara ile Serhat şehrimiz Kars ara-
sında işlemekte olan Doğu Ekspresi’mizde tam anlamıyla 
talep patlaması yaşıyoruz.
Basın mensupları ile edebiyatçılar, fotoğraf, sinema ve 
tiyatro sanatçıları olmak üzere toplumun her kesiminden 
yolcularımız Doğu Ekspresi’ne akın ediyor.
Seyahatleri boyunca çektikleri ve sosyal medyada pay-
laştıkları fotoğraflar kamuoyunda trenlere olan ilgiyi 
daha da artırıyor.
Teşekkülümüzün Bağlı Ortaklığı olan TCDD Taşımacılık 
Şirketimiz tarafından söz konusu Doğu Ekspresi’ne va-
gon eklenerek daha çok sayıdaki yolcumuza seyahat im-
kânı sunuluyor.
2003 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla 
yeniden tercih edilen ulaşım sektörü haline gelen Demir-
yollarımız; bu yıl içerisinde açılışını yapacağımız Anka-
ra’da Başkentray, Konya-Karaman hızlı demiryolu ve 
Gebze-Halkalı banliyö hattı ile daha çok insanımıza hiz-
met vermeye devam edecek.
İyi yolculuklar…

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

We are in a season when the heavy winter conditions take 
place in our country.
No matter how hard the weather conditions are painful travels 
turn into pleasure by railways.
We are in the effort of presenting enjoyable travels accompanied 
by the unmatched beauty of Anatolia covered in white. 
All of our teams have been fighting with snow day and night 
despite the -30 degrees of cold, especially in our eastern 
regions.
The high demand for our high speed trains that offer utmost 
comfort and are equipped with the cutting-edge technology, 
serving 40 percent of our population with connected trips 
between Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, and Konya-İstanbul 
increases even more during the winter season.
Besides our high speed trains, we appreciate the great demand 
for our trains that travel to our eastern regions where the winter 
conditions are experienced harder.
We are literally experiencing a demand boom especially with 
the Eastern Express that travels between the Capital city 
Ankara and our border city Kars.
Our passengers from every background of our society such as 
press members, people of letters, photographers, cinema and 
theater artists have been pouring in the Eastern Express. 
The photographs they take during the trip and share on the 
social media make the demand for the trains increase. 
Travel opportunities have been offered to a great number of 
passengers by adding new cars to the Eastern Express by TCDD 
Transportation Inc., the affiliated company of our institution. 
Our railways that have become a preferred transportation 
sector once again thanks to our investments realized since 
2003 will continue to serve many more people via Başkentray 
in Ankara, which will be inaugurated within this year, 
Konya-Karaman high speed rail line and Gebze-Halkalı 
suburban line.
Have a nice trip…

DISCOVER THE BEAUTY OF WINTER 
BY RAIL

DEMİRYOLU İLE KIŞIN 
GÜZELLİĞİNİ KEŞFEDİN
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HABER / NEWS

Minister of Transportation, Maritime Affairs, and 
Communications Ahmet Arslan stated that the license fees were 
reduced almost by 50 percent and the requirements in order to 
receive licensing by citizens were mitigated through the Highway 
Transport Regulation and that the vehicle card fee to be paid at 
the renewal of the license was reduced from 98 TL to 60 TL, the 
requirements for a K1 license were also mitigated.  Arslan said, 
“The age requirement for those who meet the minimum capacity 
or who possess inspection documents for additional vehicles will 
be reduced/lifted,” emphasizing that the right to relicensing with 
a 50% discount will be enabled for the companies that lost the 
right to renew their licenses or whose licenses were canceled. 
Minister Arslan pointed out that the mechanism of rewarding the 
license holders is brought for the first time in case of observance of 
the rules, and said that in case of death of natural persons, a 
refund can be made to the heirs.

Disabled citizens will travel cheaper 
Minister Arslan also noted that the discount rate of 30 percent was 
increased to 40 percent for up to 2 disabled passengers on buses with 
more than 20 seats and for 1 disabled passenger on busses with up 
to 20 seats, maintaining the current discount rate of 30 percent.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile vatandaşın belge alma şart-
larının hafifletilmesi, belge ücretlerinin yüzde 50’ye yakın 
düşürülmesi gibi değişikliklere gidildiğini belirterek, yetki 
belgesi yenileme sırasında ödenecek taşıt kartı ücretinin 98 
liradan 60 liraya düşürüldüğünü, K1 yetki belgeleri için iste-
nen şartların hafifletildiğini söyledi. Arslan, daha önce belge 
alanlardan belgeleri iptal edilen veya yenileme hakkını kay-
beden firmalara, yüzde 50 indirimli yeniden belge alma imka-
nı sağlandığını vurgulayarak, “Asgari kapasiteyi sağlayanla-
rın veya ilave edilecek taşıtlar için muayenesi bulunanların 
yaş şartlarının azaltılması/kaldırılması sağlanacak.” dedi. 
Kurallara uyulması halinde yetki belgesi sahiplerinin ödül-
lendirilmesi mekanizmasının ilk kez getirildiğine dikkat çe-
ken Bakan Arslan, gerçek kişilerin ölümü halinde, mirasçıla-
rına ücret iadesinin yapılabileceğini söyledi. 

Engelli vatandaşlar daha ucuza seyahat edecek 
Bakan Arslan ayrıca yüzde 30’luk mevcut indirim korunarak, 
20 koltuğa kadar olan otobüslerde 1, 20 koltuktan fazla kol-
tuğa sahip olanlarda en fazla 2 engelli yolcuya indirim oranı-
nın yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarıldığını kaydetti. 

NEW PERIOD IN HIGHWAY TRANSPORT BEGAN
KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
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“The Protocol for Integration of ANKARAKART with 
BAŞKENTRAY” is signed during a ceremony with the 
participations of Ankara Metropolitan Municipality Mayor 
Mustafa Tuna and TCDD General Director İsa Apaydın. 

“I thank Apaydın and his team”
Ankara Metropolitan Municipality Mayor Mustafa Tuna who 
spoke at the signing ceremony of the protocol that was signed by 
TCDD Transportation Inc. General Director Veysi Kurt and EGO 
General Director Gündoğdu stated that BAŞKENTRAY will 
contribute seriously to Ankara’s transportation and thanked 
Apaydın and his team.

“500 thousand passengers will be transported daily”
TCDD General Director İsa Apaydın noted that important 
projects have been realized in the recent years and a large portion 
of the investments has been made for the Capital city Ankara. 
Apaydın explained that they have conducted the BAŞKENTRAY 
Project besides the YHT project and said, “Within the scope of the 
project, we have been building a new railway with 4 lines between 
Ankara-Kayaş, 6 lines between Ankara-Marşandiz, and 5 lines 
between Marşandiz-Sincan. A suburban train every 5 minutes 
will be operated to Emirler between Sincan-Kayaş when the 
BAŞKENTRAY Project that includes the YHT West Transfer 
Terminal is inaugurated. Daily 500 thousand passengers will be 
served with the project that will ease the local traffic.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve TCDD 
Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da katıldıkları törenle, “BAŞ-
KENTRAY’da ANKARAKART’ın Entegrasyonuna Dair 
Protokol” imzalandı.

“Apaydın ve ekibine teşekkür ediyorum”
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ve EGO 
Genel Müdürü Balamir Gündoğdu tarafından imzalanan 
protokolün imza töreninde konuşan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Tuna, BAŞKENTRAY’ın Ankara 
ulaşımına çok ciddi katkı sağlayacağını belirterek, Apaydın 
ve ekibine teşekkür etti.

“Günlük 500 bin yolcu taşınacak”
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da son yıllarda önemli 
projelerin hayata geçirildiğini ve yatırımların önemli bir 
bölümünün Başkent Ankara’ya yapıldığını kaydetti. 
YHT projelerinin yanı sıra BAŞKENTRAY Projesini de yü-
rüttüklerini anlatan Apaydın, “Proje kapsamında Anka-
ra-Kayaş arasında 4, Ankara-Marşandiz arasında 6 ve Mar-
şandiz-Sincan arasında 5 hatlı yeni demiryolu inşa ediyo-
ruz. Emirler’e YHT Batı Aktarma Gar’ını da içeren BAŞ-
KENTRAY projesi hizmete girdiğinde Sincan-Kayaş ara-
sında her 5 dakikada bir banliyö treni işletilecektir. Şehir içi 
trafiğine nefes aldıracak proje ile günlük 500 bin yolcuya hiz-
met verilecektir.” diye konuştu.

“ANKARAKART” TO BE USED FOR BAŞKENTRAY
BAŞKENTRAY’DA “ANKARAKART” KULLANILACAK

HABER / NEWS
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HABER / NEWS

TCDD Transportation Inc. was deemed worthy of a certificate 
of appreciation within the “Technical Aid Project for the 
Accessibility of the Passenger Transportation Services in Turkey”. 
Giving a speech during the ceremony, Minister of Transportation, 
Maritime Affairs, and Communications Ahmet Arslan stated that 
they have provided free service to approximately 850 thousand 
disabled people on high-speed trains and 3 million disabled people 
on conventional lines and 18 million disabled/elderly citizens on 
Marmaray and said, “Much has been done in order to improve 
travel comfort, to open the way for commercial relations, and 
human relations. There was a lot of progress in the railway sector 
related to public transportation. Through the belief of our President 
of the Republic and the team mentality of our Prime Minister, we 
have seen that even the impossible could be accomplished.” Minister 
Arslan explained that the project that places people at the center 
will include all citizens and that awareness will be ensured at the 
highest level for those with disabilities and limited mobility since 
they will become more active and visible in all areas of life and said, 
“We will start piloting at big municipalities at the first phase.” 
General Manager of TCDD Transportation Inc. Veysi Kurt, who 
received the certificate of appreciation from Minister of TMC 
Arslan, said that they are very happy and proud because TCDD 
Transportation Inc. has been deemed worthy of this certificate.

TCDD Taşımacılık AŞ, “Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı 
Hizmetlerinin Erişilebilirliği için Teknik Yardım Projesi” 
kapsamında teşekkür belgesine layık görüldü.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar yüksek 
hızlı trenlerde yaklaşık 850 bin, konvansiyonelde 3 mil-
yon engelli, Marmaray’da da 18 milyon engelli/yaşlı va-
tandaşa ücretsiz hizmet verdiklerini belirterek, şunları 
söyledi: “Seyahat konforunu artırmak, ticari ilişkiler ve 
beşeri ilişkilerin önünü açmak adına çok şey yapıldı. Demir-
yolunda toplu taşımayla ilgili çok mesafe alındı. Cumhur-
başkanımızın sektöre olan inancı ve Başbakanımızın ekip 
anlayışıyla, imkânsızın bile başarılabileceğini gördük.” Söz 
konusu projenin, merkeze insanı koyduğunu, bütün vatan-
daşları kapsayacağını, engellilerin ve hareket kısıtlığı olan-
ların hayatın her alanında daha aktif ve görünür olacakları 
için en üst seviyede farkındalığın sağlayacağını anlatan 
Arslan, “İlk etapta büyük belediyelerde pilot uygulamalara 
başlayacağız.” dedi. Teşekkür belgesini, UDH Bakanı Ah-
met Arslan’ın elinden alan TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürü Veysi Kurt da TCDD Taşımacılık AŞ’nin bu 
belgeye layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk ve 
gurur duyduklarını söyledi.  

A CERTIFICATE OF APPRECIATION FOR TCDD TRANSPORTATION INC.
TCDD TAŞIMACILIK AŞ’YE TEŞEKKÜR BELGESİ
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLSKENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

 GAZİANTEP ZEUGMA MOSAIC MUSEUM
TÜRKAN BALABAN 

GAZİANTEP 
ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

Binlerce yıldır kadim halklara evsahipliği yapan Gaziantep’in 
sembollerinden birisi olarak henüz çok yeni olmasına rağmen 
Zeugma Mozaik Müzesi’ni göstermek sanırız çok abartılı ol-
maz. 9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep’te açılan ve 1.700 
metrekarelik mozaik ile dünyanın en büyük mozaik müzele-
rinden olan Zeugma Mozaik Müzesi, hem mimari hem de 
teknolojik açıdan dünyanın önde gelen bir müzelerinden biri 
konumunda. Zeugma Antik Kenti’nden kalan eserlerin sergi-
lendiği müzede, iki bin yıllık bir tarihe tanıklık edebilirsiniz. 
MÖ 300’de Büyük İskender tarafından ‘’Selevkia Euphrates’’ 
adıyla kurulan Zeugma Antik Kenti Kommagene Krallığı’nın 
4 büyük şehrinden biriydi. MÖ 31’den itibaren tamamıyla 
Roma İmparatorluğuna bağlandı ve ‘’köprü’’, ‘’geçit’’ anlamı-
na gelen ‘’Zeugma’’ adını aldı.
Roma döneminde büyük bir zenginlik ve ihtişam yaşayan 
Zeugma, MS 256’da Sasani Kralı 1. Şapur tarafından ele geçi-
rilerek yakılıp yıkıldı.
Ancak o dönemden günümüze kalan yüzlerce mozaik ve hey-
kelden oluşan eserler bugün Zeugma Mozaik Müzesi’nde 
sergileniyor. Müzede, mozaiklerin yıllar içinde define 
avcılarının talanıyla eksilen parçaları, lazer sistemiyle 
görüntülü olarak tamamlanıyor. 
Zeugma’daki mozaikler on üç renk armonisinden olu-
şuyor. Üç blok olarak inşa edilen Zeugma Mozaik Müze-
si, mozaik ve arkeoloji müzeleriyle sergi ve konferans sa-
lonu olarak hizmet veriyor. Zeugma’dan gelen mozaiklerin 
sergilendiği müzede dünyaca ünlü “Çingene Kızı” mozaiği 
de sergilenmektedir.

Presenting the Zeugma Mosaic Museum, although it is still very 
new, as one of the symbols of the town of Gaziantep that had 
hosted the ancient civilizations for thousands of years cannot 
be counted as an exaggeration. 
The Zeugma Mosaic Museum, which opened in Gaziantep on 
September 9, 2011, is one of the biggest mosaic museums of the 
world with 1,700 square meters of mosaics. It is also one of the 
leading museums of the world in the aspects of architecture and 
technology.
You can testify to a story of two thousand years in the museum 
where the works from the ancient city of Zeugma are exhibited.
Zeugma was one of the four major cities of the Kingdom of 
Commagene, founded by Alexander the Great in 300 BC under 
the name of ‘’Selevkia Euphrates’’. Beginning from 31 BC, it 
went completely under the rule of the Roman Empire and took 
the name “Zeugma” which means “bridge-passage”.
Zeugma, which had great wealth and splendor during the Roman 
period, was seized and burned down by the Sasanid King Shapur I 
in 256 AD.  However, hundreds of extant mosaics and sculptures 
are exhibited today at the Zeugma Mosaic Museum. In the 
museum, fragments of mosaics that have been plundered by 
treasure hunters in years have been completed visually by a laser 
system. The mosaics in Zeugma consist of thirteen color 
harmonies. The Zeugma Mosaic Museum, built in three blocks, 
serves as an exhibition and conference hall with mosaic and 
archeological exhibits. At the museum where the mosaics from 
Zeugma are exhibited, also the world famous “Gypsy Girl” mosaic 
is exhibited.
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NATALIE PORTMAN, WHO HAS STOLEN OUR HEARTS WITH HER ROLE AS AN INNOCENT CHILD IN 
LÉON BY LUS BESSON AT THE AGE OF 14, HAS ALSO ACHIEVED TO SIT ON THE DIRECTOR CHAIR IN 

HER CAREER AS WELL AS WINNING AN OSCAR. 

Portman was in transition from childhood to adolescence 
when we got to know her. She has won the love of the whole 
world with her innocent face. Her act as a child actor in 
Léon was very impressive. As many child actors’ careers 
faded in time because of their advancing age, this has not 
become her fate. Natalie Portman took parts in successful 
projects back to back. We have asked her about her 
significant acts.

 You have studied psychology at Harvard; how does 
your education contribute to your acting career?
I take great advantage of my psychology education while I 
try to imagine on my mind the identity of the character that 
I am going to portray. I reflect the happiness, sadness, and 
craziness of the character I am going to animate by means of 
it. I can also tell that it helps me to ask the right questions 
and get the right answers in return in regards to human 
behavior. 

 You were awarded for your act in Black Swan; could 
you tell us about its process? How did you get 
prepared?
The preparation process for the movie was hard. About a 
year before we started filming, I began to take ballet lessons 
from Mary Helen Bowers, the ballet trainer. Our goal was to 
strengthen my body for the first six months, so I started with 
the basic training. I took swimming lessons as well. 
Following these lessons, our choreography works began. The 
physical works brought me closer to the character. I realized 
how hard the lives of ballerinas were at those times.   

Portman, onu tanıdığımızda çocukluktan ergenliğe yeni 
geçiyordu. Masum yüzü ile tüm dünyanın sevgisini ka-
zandı. Bir çocuk oyuncu olarak Leon filmindeki perfor-
mansı oldukça etkileyiciydi. Hollywood’da pek çok ço-
cuk oyuncunun yaşı ilerledikçe sönen kariyeri onun kaderi 
olmadı. Natlie Portman, ardı ardına başarılı projelere imza 
attı. Natlie Portman’a canlandırdığı önemli karakterlerle ilgi-
li merak ettiklerimizi sorduk.

Harvard’da psikoloji eğitimi aldınız eğitiminiz 
oyunculuğunuza nasıl bir katkı sağlıyor?
Portresini çizeceğim bir karakter söz konusu olduğunda o 
karakterin kimliğini yapılandırma süreci sırasında beynimin 
içinde hayal ederken psikoloji eğitimimin büyük faydasını 
görüyorum. Oynadığım karakterin mutluluğunu, üzüntüsü-
nü, çılgınlıklarını bu sayede yansıtıyorum. Aynı zamanda da 
insan davranışları konusunda sorular sorup yanıtlarını bul-
mama yardımcı olduğunu söyleyebilirim.
 
Siyah Kuğu filmindeki rolünüz ile ödül aldınız, nasıl bir 

süreçti? Nasıl hazırlandınız?
Filmin hazırlık süreci oldukça zorlu geçti. Filmden yaklaşık 
bir yıl önce bale hocası Mary Helen Bowers ile çalışma planı-
mızı yaparak işe koyulduk. İlk altı aydaki amacımız bedenimi 
güçlendirmekti, bunun için öncelikle temel bale eğitimi al-
dım. Daha sonra çalışma saatlerim arttı. Balenin yanında 
yüzme dersleri de aldım. Bu çalışmaların ardından koreografi 
çalışmalarımız başladı. Bedensel çalışmalar beni oynayacağım 
role daha çok yaklaştırdı. O dönemde balerinlerin hayatının ne 
kadar zor olduğunu anladım.

Natalie Portman
14 YAŞINDA, LUC BESSON’UN LÉON ADLI FILMINDE OYNAYARAK ÇOCUK MASUMIYETIYLE 

GÖNLÜMÜZDE TAHT KURAN NATALIE PORTMAN, KARIYERINDE OSCAR ALMANIN YANI SIRA 
YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURMAYI DA BAŞARDI.

ZOR ROLLERİN OSCARLI YILDIZI  
THE OSCAR-WINNING STAR OF THE TOUGH ACTS

ŞEBNEM KIRCI

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 How did you relate a mother and daughter 
relationship with Barbara Hershey in the movie?
Our director Darren Aronofsky had helped us a lot. He 
asked Barbara to write letters to me as Erica and to give me 
those while filming important scenes. The magnificent 
letters written by Barbara she wrote while she was 
experiencing the character helped me to understand Nina 
and Erica’s story. 
  
 How was Nina’s character?

There is definitely an obsessive-compulsive case there. 
Anorexia, bulimia, and self-damaging personality are the 
extensions of such case. Ballet feeds the situation by nature, 
because ballet has a ceremonial structure. Wearing the 
shoes, tying their laces, preparing a new pair of ballet shoes 
for each performance reminds me of a religious ceremony. 
Ballet is like a religion, a ceremonial art which requires 
dedication.       

 You animated Jacqueline Kennedy; how did you study 
for this role?
I read many books and watched videos on her. I went 
through a special research period. Later, I tried to get closer 
to the character in the aspect of physical appearance by 
wearing clothes like hers and a wig resembling her hair.  

Barbara Hershey ile filmdeki anne-kız ilişkisini 
nasıl kurdunuz?
Yönetmenimiz Darren Aronofsky, bize çok yardımcı 
oldu. Barbara’dan, bana Erica’nın ağzından mektuplar 
yazmasını istedi ve önemli sahneleri çekeceğimiz gün-
lerde bu mektupları verdi. Barbara’nın karakterini yaşa-
yarak yazdığı bu muhteşem mektuplar, Nina ve Eri-
ca’nın hikâyesini anlamakta bana çok yardımcı oldu.
 
 Nina nasıl bir karakterdi?

Ortada kesinlikle ağır bir “obsesif kompulsif” vaka var. 
Anoreksiya ve bulimia, kendine zarar verme ve takıntılı 
hareketler bunun birer uzantısı zaten. Bale de doğası 
gereği bu durumu besliyor, çünkü balenin çok törensel 
bir yapısı var. Ayakkabıların bağlanması, her performans 
için yeni ayakkabıların hazırlanması, bana dini töreni çağ-
rıştırıyor. Bale, bir din gibi, adanmayı gerektiren törensel 
bir sanat.

 Jacqueline Kennedy’i canlandırdınız, nasıl bir çalışma 
yaptınız?
Onunla ilgili pek çok kitap okudum ve video izledim. Özel 
bir araştırma dönemi geçirdim. Daha sonra onun kıyafet-
leri gibi giysiler giyerek ve onun saçlarına benzer bir peruk 
alarak fiziksel yönden de karaktere yaklaşmaya çalıştım.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 Did you experience the hardship of animating someone 
who had actually lived?
Are you kidding me? She was someone I have heard 
about a lot and known about her. She was also recognized 
as an icon of style. So, she is remembered visually as 
well. It is much harder to make the act realistic. It 
requires a special kind of effort to have the viewers 
forget about you and see Jackie. Our director helped me 
with it. 
 
 What was interesting for you in V for Vendetta?

I was excited about making an action movie with a 
stable story line and powerful characters. It is a movie 
that you wouldn’t just forget after watching but stop 
and think and feel. 

 You had the opportunity to work with Milos Forman; 
what are your thoughts about him?
He is a director who counts on his actors. He does not 
interfere with the usual flow unless something wrong 
happens. He knows well what he is doing. He did not do 
any unnecessary filming. We did not have to think 
anything other than doing our jobs since he knew well 
the points where acting hits the top. 

 You have also added a children’s movie titled Mr. 
Magorium’s Wonder Emporium to your career; what 
would you tell us about it?
I was excited to make a movie for children, because 
“Star Wars” had a huge mass of young viewers. I love 
children’s movies. You act by keeping your imagination 
at its peak and you don’t have to be so serious all the 
time. 
 
 We have heard that you love pets; is that true?

Yes, I have cats and dogs. I love animals since my 
childhood.

 Who is your icon of style?
I can say that it is Sofia Coppola. She always has this 
beautiful and confident style. 

 Are you a vegetarian?
Yes, for a long time.

 You were the face of a perfume before; what does your 
favorite perfume smells like?
I love jasmine scent, it is my favorite. 

 Do you wear make-up in your daily life?
I don’t prefer it much. We wear too much make-up on 
the sets so I want to be comfortable in my daily life.

 Daha önce yaşamış birini canlandırmanın 
zorluklarını yaşadınız mı?
Yaşamaz olur muyum? O insan çok iyi tanıdığım bir 
isim olduğu için. Bir de stil ikonu olarak tanımlandığı 
için görsel olarak da hep hatırladığımız biri. Bu anlamda 
rolü gerçekçi kılmak oldukça zor. Seyircinin sizi unu-
tup Jackie’yi görmesi için özel bir çaba gerekiyor. Bu 
konuda yönetmenimiz çok yardımcı oldu.
 
 V For Vendetta projesinde size ilginç gelen 

neydi?
Güçlü karakterlere, sağlam öykü çizgisine sahip bir 
aksiyon filmi yapma düşüncesi karşısında heyecan-
landım. İzledikten sonra bir köşeye atmayıp, üzerinde 
düşünebileceğiniz ve hissedeceğiniz bir filmdi.

 Milos Forman ile çalışma fırsatınız oldu onun 
hakkındaki düşünceleriniz neler?
O oyuncularına çok güvenen bir yönetmen, yanlış 
giden bir şey olmadığı sürece genel gidişata müdahale 
etmez. Ne yaptığını çok iyi bilen bir yönetmen. Ge-
reksiz çekim hiç yapmadı. Oyunculuğun zirveye çık-
tığı noktaları çok iyi bildiği için rolümüzü iyi oynamak-
tan başka hiçbir şey düşünmemize gerek kalmıyordu.

 Kariyerinize bir de Sihirli Oyuncakçı adlı bir 
çocuk filmi eklediniz, neler söylersiniz?
Çocuklar için de film çekmekten heyecan duydum, 
çünkü “Star Wars”ın oldukça kalabalık genç izleyici 
kitlesi vardı. Çocuk filmlerini zaten çok severim. Ha-
yal gücünüzü en üst düzeyde çalıştırarak oynarsınız ve 
her zaman ciddi olmanız gerekmez.

 Evcil hayvan sevginiz olduğunu duyduk 
doğru mu?
Evet, kedilerim ve köpeklerim var. Hayvanları çocuk-
luğumdan beri hep çok sevdim.

 Stil ikonunuz kim?
Sofia Coppola diyebilirim, her zaman çok güzel ve ken-
dine güvenli bir tarzı var.

 Vejeteryan mısınız?
Evet, uzun zamandır.

 Daha önce bir parfümün de yüzü oldunuz, favori 
parfümünüz ne kokar?
Yasemin kokusunu çok severim, favorimdir.

 Gündelik hayatınızda makyaj yapar mısınız?
Çok tercih etmiyorum. Setlerde sürekli makyaj yapıl-
dığı için gündelik hayatımda rahat olmak isterim.
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Every city should be looked from a bird’s eye view at first ... For 
example, Kahramanmaraş... Go out to the castle to meet the city 
for the first time, listen to its voice, its hum. From this stack hill, 
many finds dating from the Late Hittites period have been 
unearthed. The Hittites placed sculpted lions at the entrance of 
each city. One of them is the famous “Maraş Lion”, which was 
mentioned by Evliya Çelebi as being located at the gate of the 
castle in the 17th century. Obviously, the prospect of reaching the 
depths of the history behind the scenes is indisputable, but it is 
necessary to look at the tastes, the smells and the chills of those 
who have made efforts to truly understand this city.

Her kente önce kuşbakışı bakmalı… Kahramanmaraş’a 
mesela… Kaleye çıkarak, kentle ilk kez tanışın, sesine, 
uğultusuna kulak verin. Bu yığma tepeden Geç Hititler 
dönemine ait birçok buluntu çıkmış. Hititler, her kentin 
girişine aslan heykeli koyarlarmış. Evliya Çelebi’nin 17. 
yüzyılda, kale kapısında yer aldığına değindiği meşhur 
“Maraş Aslanı” da bunlardan biri. Görünürün ardındaki 
tarihin derinliklerine inmenin önemi kuşkusuz tartışıl-
maz ancak kenti gerçekten anlayabilmek için bu coğraf-
yaya emek verenlere, tadlara, kokulara ve hayata bak-
mak gerek. 

KAHRAMANMARAŞ

ACISI VE TATLISIYLA, GELENEĞIN 
VE YETENEĞIN KENTI: 
THE CITY OF TRADITIONS AND SKILLS WITH ITS 
BITTERS AND SWEETS:

BERİL ŞEN SALVATOR BARKİ
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Çarşılar hayat demek                                                                                                                        
Maraş dondurmasının sırrını öğrenmek için sabırsızla-
nıyorsanız da bu kenti tanımak için biraz beklemeniz 
gerekecek. Önce tarihi çarşılarında günlük hayata karış-
malı, sonra tat ve kokuların dünyasına girmelisiniz. 
Maraş çarşıları, Anadolu’nun en büyük kompleks çarşı-
larından. Dulkadir Beyliği (1337-1522) ile başlayan şe-
hirleşme sürecinde, Mezopotamya ve Kuzey Suriye’yi, 
Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya bağlayan ker-
van yolunun üzerinde bulunan kente önemli ticari akti-
vite kazandırmışlar. Bedestenler, uzun çarşı tarzındaki 
Suk-i Maraş (Maraş Çarşı) Belediye Çarşısı, içinde Be-
zirgancılar Çarşısı ve Kavaf (Ayakkabıcılar) Çarşı’nın 
bulunduğu Kapalı Çarşı ve etrafındaki alacacılar, kazzaz-
lar, mazmanlar, saraçhane, bakırcılar, semerciler, keçe-
ciler, demirciler çarşıları, üzerine nostalji yapanı çok 
olsa da kentin canlı ticaret hayatına inatla direniyor. 
Geleneksel el sanatlarının temsilcileri de pes etmiyor; 
sim sırma işlemeciliği, bakırcılık, köşkerlik, keçecilik, 
külekçilik, ahşap oymacılığı, saraçlık, semercilik, bıçak-
çılık, kuyumculuk, demircilik… Bu yaşayan tarihi çarşı-
lar, adeta açık hava müzesi gibi.

Bazaars mean life                                                                                                                           
If you are looking forward to learning the secret of Maraş 
ice cream, you will have to wait a bit to get to know this 
city. First of all, you have to get the feeling of the daily life 
in historical bazaars and then enter the world of taste and 
smells. Maraş bazaars are the biggest complex bazaars of 
Anatolia. In the process of urbanization, which started 
with the Dulkadiroğulları Beylic (1337-1522), the city, 
located on the caravan road connecting Mesopotamia and 
Northern Syria to the Mediterranean, Central Anatolia 
and Eastern Anatolia, has been provided with significant 
commercial activity. Covered bazaars, Suk-i Maraş (Maraş 
Bazaar), the Grand Bazaar where Bezirgancılar Bazaar and 
Kavaf (shoe sellers) Bazaar are located and the surrounding 
bazaars, silk market, saddlery, copper bazaar, saddle 
market, felt market, iron market; although the nostalgia 
makers over which are great in numbers, they are stubbornly 
resisting the city’s bustling commercial life. Representatives 
of traditional handicrafts do not give up; silver gold 
threading, coppersmith, saddlery, goldsmith, jeweler, 
wooden engraving... These living historical bazaars are 
almost like open air museums.

KAPAK / COVER

Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır?

• Ağrılı adet ve menapoz şikayetlerinde
• Astım, bronşit rahatsızlıklarında
• Bağışıklık sistemi hastalıklarında
• Çene eklem rahatsızlıklarında
• Depresyon, anksiyete gibi duygu durum 
    bozukluklarında
• Detoks sürecinde
• Diyabette
• Diz ağrılarında
• Hipertansiyonda
• İnfertilite tedavilerinde
• İşitme problemlerinde
• Fıtık ve benzeri kas iskelet sistemi 

    rahatsızlıklarında
• Stres, başağrısı, migren rahatsızlıklarında
• Odaklanma zorluğunda
• Omurga eklem rahatsızlıkları, sırt ağrılarında
• Otoimmün hastalıklarda (MS, ülseratif 
    kolit, chron, artrit vb)
• Romatizmal hastalıklarda
• Sedef hastalığında
• Sindirim sistemi hastalıklarına ait bulantı,   
    kusma, kabızlık gibi durumlarda
• Sinüzitte
• Sivilceli ciltlerde
• Spor yaralanmalarında
• Uyku bozukluklarında kupa tedavisi 
    uygulanabilir.

Ameliyat yaklaşık 1.5 - 2 cm’lik bir kesiden ve mikroskop altında yada endoskop ile yapılır bu 
nedenle halk dilinde ‘kapalı bel ameliyatı’ olarak bilinir.

Genellikle Spinal anestezi ile yapılır, belden yapılan iğne ile belden aşağısı uyuşturulur, hasta bayıltılmaz, 
uyutulur.

Yaklaşık 1 – 2 cm’lik bir kesiden yapılır.
Yaklaşık 20 – 40 dk’lık işlemdir.
Hastanede yatış süresi bir gündür.
Komplikasyonlar standart, açık cerrahiden azdır.

Lokman Hekim Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kemal 
Yandakçı, makat fistülü ve kıl dönmesi tedavisinde uygulanan neo-lazer 
teknolojisinin avantajları hakkında;
“Tedavi sonrasında ilaç ve pansuman gerekmez. İşlem çok kısa sürer 
ve hasta aynı gün içinde günlük yaşamına geri döner. Lazer uygulanan 
şişliklerdeki damarlar kökünden itibaren büzüştürüldüğü için hastalığın 
tekrarlama riski azdır. Başarı oranı yaklaşık yüzde 70’dir. Hemoroidal 
hastalıkta bu kadar etkili ve bu kadar ağrısız tedavi yöntemi çok azdır” diye 
bilgi verdi.

Kupa tedavisi, insanın bildiği en eski tedavi 
yöntemlerinden biridir. En eski kaynaklar, kupa 
tedavisinin Mezopotamya’da gerçekleştirildiğini 
göstermektedir. Bugün yurt içinde ve yurtdışında 
dernekleri de bulunan kupa tedavisi, FDA onaylı 
ürünlerle gerçekleştirilmekte ve Amerika’da akupunktur 
tedavisiyle birlikte önerilmektedir.

KAPALI BEL FITIĞI AMELİYATI (Op. Dr. İrşadi Demirci)

KUPA TEDAVİSİ

HEMOROİD TEDAVİSİNDE “NEO-LAZER” DÖNEMİ
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Ahilikten bugüne                                                                                                                             
Zanaatlerle birlikte mekanlar da direniyor. Anadolu çar-
şı kültürünün vazgeçilmezi Ahilik gelenek ve kültürü-
nün yansıması olduğu düşünülen “Dua Kubbesi”, çarşıya 
özel bir niteliğe sahipmiş. Kentte çok az kişinin bildiği 
yapı, mahkeme gibi çalışan, sohbethane ve esnafın top-
luca dua ettiği bir mekanmış. Osmanlı kapalı çarşılarının 
en erken örneklerinden biri olan Kapalı Çarşı’nın orta-
sındaki dua kubbesi de bundan yaklaşık 200 yıl önce, 
şehrin ileri gelen yaşlıları ve esnafı tarafından kullanıl-
mış. Ayrıca geçmişte, Halep, Kilis, Antep ve Maraş mev-
levihanelerinden birinin de çarşıda bulunduğu biliniyor. 
Bugünse yerinde Saatçılar Pasajı’nda Yum Baba (dede) 
olarak bilinen zaviye şeyhinin türbesi var. 

Acısıyla tatlısıyla                                                                                                                 
Kahramanmaraş’a damgasını vuran üç özgün tat var; 
kentin adı ile anılan dondurması, tarhanası ve üretimi 
yaygın olarak yapılan kırmızı pul biberi. Maraşlı’nın ye-
meği karın doyurmak için değil keyfi için yediği bilinir. 
Her lezzetin ardında da yabana atılmayacak bir külliyat 

From the Ahi order to present                                                                                                                              
The places along with the crafts also resist. The “Dua 
Kubbesi” (prayer dome), which is thought to be a reflection 
of the tradition and culture of the Ahi order, has a special 
quality of the bazaar. The building, which few people used 
to know in the city, had been a mechanism that worked like 
a courthouse, where shopkeepers prayed collectively. The 
prayer dome in the middle of the Grand Bazaar, one of the 
earliest examples of Ottoman indoor bazaars, was used by 
prominent elders and artisans of the city about 200 years 
ago. In addition, it is known that one of the dervish houses 
of Aleppo, Kilis, Antep, and Maraş was also located at the 
bazaar in the past. Today, the tomb of zawiya sheik, known 
as Yum Baba (grandfather), is located on its place in the 
Saatçiler Pasajı (Clockmakers Passage).

With its bitters and sweets 
There are three original flavors that are identified with 
Kahramanmaraş; ice cream that goes by the name of the 
city, soup called tarhana and red pepper flakes which are 
widely produced. It is known that the locals of Maraş eat 
for pleasure. Behind every taste, there is a canon that is not 
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to be underestimated. If you are a guest, you will definitely 
be served almonds and walnuts and tarhana. Tarhana is 
actually the culture’s own. The ladies of the neighborhood come 
together to make the soup mix. The trick is to start making in 
July-August, when the weather is nice and windy. At the same 
time, firik (previous state of tarhana mix before drying) is made 
here, which is not found in any other region in Turkey other than 
Kahramanmaras. The use of slightly sour yogurt with higher fat 
percentage makes tarhana mix more delicious and crisp. Spices 
such as oregano and thyme are also mixed with yogurt. 
Tarhana is finely spread on a special sheet called çiğ by the 
young girls of the neighborhood around 3-4 o’clock in the morning. 
Two to three days later, tarhana mix is removed from the çiğ. 
Another taste that the world is looking for with its rich, aromatic 
and spicy flavor is Maraş pepper that grows in this soil. 75-80% of 
red pepper flakes production in Turkey comes from here.

From orchid to legend
Maraş ice cream was found in the palaces during the 
Ottoman period as a different extension of a food called 
“kar-sambaç”. Osman Ağa of Maraş, sells wild orchids 
(sahlep) to palaces and noble mansions. One day he mixes 

vardır. Misafirseniz mutlaka badem ve ceviz ile tarhana 
ikram edilir. Tarhana aslında kültürün ta kendisidir. 
Komşu hanımlar tarhana yapmak için imece usulü bira-
raya gelir. Püf noktası, havanın güzel ve rüzgârlı olduğu 
Temmuz-Ağustos aylarında yapımına başlanmasıdır. 
Aynı zamanda Türkiye’de Kahramanmaraş’tan başka 
hiçbir yörede bulunmayan firik de (tarhananın tam ola-
rak kurumadan önceki hali) yapılır. Yoğurdun yağlı ve az 
ekşi oluşu tarhananın lezzetli ve gevrek olmasını sağlar. 
Yoğurtla birlikte kekik, çörek otu gibi baharatlar da ka-
rıştırılır. Sabaha karşı 3-4 gibi mahallenin genç kızları 
tarafından çiğ denilen özel bir sergi üzerine tarhana ince 
ince serilir. İki üç gün sonra sabaha karşı çiğlerden çıkar-
tılır. Rengi, aroması ve acılık oranı ile dünyanın aradığı 
bir başka tat ise, bu topraklarda yetişen Maraş biberi. 
Türkiye’deki kırmızı pul biber üretiminin %75- 80’i 
buradan gelir. 

Orkideden efsaneye                                                                                                                             
Maraş dondurması, Osmanlılar döneminde saraylarda 
“kar- sambaç” adı verilen bir yiyeceğin farklı bir uzantı-
sı olarak bulunmuş. Maraşlı Osman Ağa, saraylara ve asil 
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milk, sugar, and sahlep together and buries in the snow. 
The next day, he sees that the consistency of the mix is thick 
and it stretches like a gum. Three generations later, the 
name of “Karsambaç with Sahlep” has spread as Maraş ice 
cream. One-third of the 150 species of orchids, tubers of 
which are used to derive sahlep, naturally grow in Turkey. 
Orchis anatolica, one of the natural orchid species from 
which sahlep is derived, is known in the region as Maraş 
orchid. It is not surprising that the milks of the goats that 
are fed with plants and flowers unique to the region such as 
thyme, keven, hyacinth and crocus, and the sahlep obtained 
from the tubers of the wild orchid flowers growing in the 
soil of Ahir Mountain are turned into such a special kind of 
ice cream.
Kahramanmaraş is not only about traditions and flavors; 
the city also has a rich history. The oldest mosque is the Ulu 
(Great) Mosque built in the 15th century by the order of 
Süleyman Bey of the Dulkadiroğlu Beylic. The Taş Medrese 
next to it was built by the order of Alaüddevle Bey of the 
Dulkadiroğlu Beylic. Caravans used to unload the goods 

konaklarına yabani orkide (salep) satarmış. Bir gün sale-
bi, şeker ve süt karışımı olarak kara gömmüş. Ertesi gün 
kıvamının yoğunlaştığını ve sakız gibi uzadığını görmüş. 
“Salepli Karsambaç”ın üç kuşak sonra Maraş dondurma-
sı olarak adı yayılmış. Türkiye’de doğal olarak yetişen, 
yumrularından salep elde edilen 150 orkide türünün 
üçte biri bu coğrafyada yetişiyor. Salebin elde edildiği 
doğal orkide türünden biri olan orchis anatolica, yörede 
Maraş orkidesi adıyla tanınıyor. Buraya özgü kekik, ke-
ven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin 
kıvam ve aromaya sahip sütleri ile Ahir Dağı’nın toprak-
larında yeşeren yabani orkide çiçeklerinin yumru kökle-
rinden elde edilen salebin böylesine özellikli bir dondur-
maya dönüşmesi çok da şaşırtıcı değil.  
Kahramanmaraş, sadece gelenek ve tadları değil aynı 
zamanda kaydadeğer tarihi olan bir kent. En eski camisi, 
Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Süleyman Bey tarafın-
dan 15. yüzyılda yaptırılan Ulu Camii. Hemen yanındaki 
Taş Medrese, Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Alaüd-
devle Bey tarafından inşa edilmiş. Hatipzadelerden 

Mehmet Efendi, Kalender Çelebi ve Ahmet Çelebi tara-
fından, 17. yüzyılda inşa ettirilen Taş Han’da kervanlar 
mallarını indirip konaklarmış. Kahramanmaraş’ın dört 
mahallesi Doğu Roma İmparatorluğu’na ait Germanicia 
antik kentinin üzerinde kurulu. M.S. 300- 400 yıllarına 
ait olan antik kentin mozaikleri, bugüne kadar Bağlarba-
şı ve Dulkadiroğlu mahallelerindeki birçok evde tespit 
edilmiş. Germanicia mozaiklerinin, Roma döneminde 
zenginlerin kullandığı yamaç villaların taban döşemeleri 
olduğu biliniyor. Bölgede her biri 15-20 odalı 100’ün 
üzerinde yamaç villanın bulunduğu tahmin ediliyor. Bu-
güne dek yapılan kazılarda dört farklı taban mozaiği or-
taya çıkarılmış. Bunlardan biri, 2000 yılından beri Kah-
ramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. 2015 ve 
2017 yıllarında ortaya çıkarılanlar ise kazı alanında bu-
lunuyorlar. Ören yeri henüz resmi olarak açılmamış olsa 
da müze yetkilileri, mozaikleri yerinde görmek isteyen 
tarih severler için bu fırsatı yaratma konusunda son de-
rece yardımcı.

and accommodate at the 17th-century Taş Han, which was 
ordered to be built by Mehmet Efendi, Kalender Çelebi, and 
Ahmet Çelebi of the Hatipzades. The four neighborhoods 
of Kahramanmaraş are settled on the ancient city of 
Germanicia, belonging to the Eastern Roman Empire. The 
mosaics of the ancient city, belonging to 300-400 AD, have 
been found in many houses in Bağlarbaşı and Dulkadiroğlu 
neighborhoods to this day. It is known that Germanicia 
mosaics are the floor installments of the slope villages used 
by the rich during the Roman period. It is estimated that 
there are more than 100 slope villas each with 15-20 
rooms. Until today, excavations have revealed four 
different floor mosaics. One of them has been exhibited at 
Kahramanmaraş Archeology Museum since 2000. Those 
discovered in 2015 and 2017 are on the excavation site. 
Although the ruins have not been officially opened yet, 
museum officials are extremely helpful in creating this 
opportunity for history lovers who want to see the mosaics 
in place.
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A healthy diet is most neglected during trips and holidays. 
Even if it is a short business trip, there’s still a chance that 
you may harm your dietary habits. Fast food, big restaurant 
meals and the desire to try different tastes, return to our 
bodies as fat after some time. However when you put the area 
you are going to, the vehicle you’re travelling by and your 
time travelling into good use, it is possible to make healthy 
dietary choices.  
Thanks to the iron networks established all over Turkey, 
train trips are among the top choices for travel preferences. 
Especially with the High Speed Trains (YHT) that travel at 
250 km/h entering our lives distances are now even shorter. 
Diet and Nutrition Expert Nil Şahin Gürhan brings attention 
to having a healthy and enjoyable trip by acting accordingly 
to the type of your trip. She explains tips for keeping a healthy 
diet according to the type of your trip.

SAĞLIK / HEALTH

EAT HEALTHY WHILE TRAVELING

SEYAHATTE DE SAĞLIKLI 
BESLENİN

BERİL ŞEN 

SAĞLIK / HEALTH

Tren yolculukları hiç şüphesiz 
en keyifli seyahatlerin başında 

geliyor. Hayatımıza giren Yüksek Hızlı 
Trenler sayesinde yolculuklarımızda baş 

köşeye oturan bu ulaşım aracıyla, hem keyifli 
bir yolculuk geçirip hem de sağlıklı 

beslenebilirsiniz.    

There is no doubt that one the most enjoyable trips 
are train trips. You can eat healthy and have a 
nice trip on this means of communication that 

has become a favor of our travels thanks 
to High Speed Trains that entered 

our lives.   

TREN YOLCULUKLARI
Tren yolculukları, en keyifli seyahatlerin başında geliyor. 
Trenin içinin konforu ve pencerenin dışındaki nefes kesici 
manzaralarla birlikte, trenler herhangi bir yolculuğu nos-
taljik bir seyahate dönüştürerek en akılda kalan yolculuk 
haline getiriyor. Beslenme konusunda da bu keyifli yolcu-
luğu daha mutlu bir hale dönüştürmek mümkün. Ancak 
bunun bazı riskleri de olabiliyor. Hem yemekli vagonlar 
hem de tren yolculuklarının bir piknik havasında geçmesi 
gereksiz miktarda besin tüketmenize neden olabilir. Tren 
yolculukları süresince sağlıklı beslenmeye devam etmek 
için kişisel ihtiyaçların ve özel durumların göz önünde bu-
lundurulması gerekiyor. 

Yüksek Hızlı Tren
Eğer tercihiniz YHT’den yanaysa beslenme konu-
su sizin için sorun olmayabilir. Çünkü kısa 
zamanda gideceğiniz yer için bir sonra-
ki öğüne yetişebilirsiniz. Ancak yol-
culuğa aç olarak çıktıysanız kü-
çük bir sandviç sizi idare edecek-
tir. Galeta, diyet bisküvi, grissi-
ni gibi atıştırmalıklar da yol-
culuk için uygun olacaktır. 

Doğu Ekspresi 
Eğer Doğu Ekspresiyle 
uzun bir yolculuk sizi bek-
liyorsa biraz dikkat etmeniz 
gerekebilir. Sağlığına dikkat 
eden biriyseniz, işte size bir-
kaç öneri:
•Kepekli lavaş içine süreceğiniz 
zeytin ezmesi ve baharatlarla tat-
landırılmış lor peyniri ile yanında ay-
ran sizi uzun süre tok tutacak iyi bir alter-
natiftir. Ya da light labne ve hardalı karıştırıp lava-
şa sürüp içine 2-3 adet hindi jambon da ekleyebilirsiniz. 
•Şeker hastaları ve insülin direnci olanlar ise çikolata ye-
rine meyve tercih etmeli.  
•Yolculukta vitamin ihtiyacınızı karşılamak içinse yanını-
za taze meyveler alabilirsiniz. Kuru meyvelerin şeker içe-
rikleri daha yüksek olduğu için yanınızda kayısı, erik, incir, 
dut kurularını da tercih edebilirsiniz.

Yemekli Vagon
Tren yolculuklarının en keyifli yanlarından biri de yemek-
li vagonlarda geçen zamanlardır. Yemekli vagonlarda özel 
araba yolculuklarında yapılan tercihler seçilmelidir. Ancak 
kişilerin yanlarına taşıdıkları besinleri dikkatli seçmeleri 
gerekir. Et ve peynir gibi proteinden zengin besinler yaz 
sıcağında daha hızlı bozulduğundan yolculuk erzakları 

Sağlıklı beslenmenin en çok sekteye uğradığı zaman dilim-
lerinden biridir; seyahatler ve tatiller. Kısa süreli bir iş seya-
hati de olsa beslenme alışkanlıklarınızın bozulma ihtimali 
oldukça yüksektir. Fast food yemekler, büyük restoran 
öğünleri, farklı lezzetler deneme isteği bir süre sonra vücu-
dunuza yağ olarak dönecektir. Fakat gideceğiniz bölgeyi, 
yolculuk yaptığınız aracı ve yolculuk sürenizi iyi değerlen-
dirdiğinizde sağlıklı beslenme seçimleri yapmak da müm-
kün.Türkiye’nin dört bir yanında örülen demir ağlar sayesin-
de tren yolculukları ilk sırada tercih edilen seyahatlerden. 
Özellikle saatte 250 kilometre hızla giden Yüksek Hızlı Tre-
nin (YHT) hayatımıza girmesi ile birlikte mesafeler artık daha 
da kısa. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, yolcu-
luk türüne göre davranarak hem sağlıklı hem de keyifli bir 
seyahat geçirebileceğine dikkat çekiyor. Bunun için seyahat 
türünüze göre sağlıklı beslemenin ipuçlarını anlatıyor. 
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TRAIN TRIPS
Train travels are among the most enjoyable trips. Along with 
the comfort of the trains’ interior and the breathtaking view 
outside of the window, turning any trip into a nostalgic 
journey; train travels become the most unforgettable trips. It 
is possible to turn this enjoyable travel into a happier one 
when it comes to diets. However, this may have some risks. 
Dining cars and train travels having a picnic like atmosphere 
can lead to the consumption of an unnecessary amount of 
nutrients. In order to be able to continue keeping a healthy 
diet during a train travel, personal needs and special 
situations must be considered.  

High Speed Train
If your preference is with YHT’s, then keeping a healthy diet 

may not create a problem, because you will reach 
your destination in short time and can make 

it to the next meal. However, if you 
started your trip on an empty 

stomach then a small sandwich 
should be enough. Snacks such 

as grissini or diet crackers will 
also be appropriate for the 
trip. 

Eastern Express
If a long travel on the 
Eastern Express is awaiting 
you, then you may want to be 

careful. Here are some 
recommendations for you, if 

you are careful about your 
health: 

•Thin whole wheat bread with olive 
spread and curd cheese flavored with 

spices is a good alternative that will keep you 
full for a long while. Or you may mix light cream 

cheese and mustard, spread it on thin bread and add 2-3 
slices of turkey ham.  
•Those who have insulin resistance and diabetes should 
prefer fruits over chocolate. 
•You may take fresh fruits with you on the journey to meet 
your needs. Dried fruits have more sugar content, so you can 
also prefer dried apricots, figs, mulberries or plums.

Dining Car
One of the most enjoyable parts of train travels is the time 
spent on dining cars. Options preferred for travels by your 
private vehicle must be preferred on dining cars. However, 
persons must carefully choose the nutrients they are carrying 
on. Because protein rich foods such as meat and cheese spoil 
quicker in the heat of the summer; they shouldn’t be a part of 



Her zaman ve 
her yerde olduğu gibi 

uçak yolculuklarında da en 
sağlıklı içeceğin su olduğunu 

unutmayın.

Just as it is always and everywhere, 
remember that the healthiest 
drink is water on plane trips 

as well. 

arasında yer almamalıdır. Bunun yerine hafif sebzeli sand-
viçler veya tostlar tercih edilebilir. Yemekli vagonlarda 
doğru menüyü seçmek için özen göstermek gerekir. Seçi-
len yemeğin hafif ve az yağlı olması yolculuğunuzu rahat 
tamamlamanızı sağlar. Kızartma, kavurma, börek, çörek 
gibi besinler yerine yağsız pişmiş gözlemeleri, değişik 
sandviçleri ve tostları tercih edebilirsiniz. Sıvı olarak; ay-
ran, doğal maden suları veya taze sıkılmış meyve suları tercih 
edilmelidir. Her zaman olduğu gibi çiğ sebzeler ve meyveler 
de tren yolculuklarının ayrılmaz parçaları olmalıdır.

OTOBÜS YOLCULARI
Kısa mesafeli yolculuklarda en sık tercih edilen ulaşım 
aracı otobüslerdir. Bugün birçok otobüs firması; kek, poğa-
ça, kraker gibi aperatifler, değişik içecek seçenekleri veya 
yemek hizmetleri sunuyor. Servis edilen krakerlerin birço-
ğunun sodyum oranı oldukça yüksek olduğu için tansiyon 
hastaları tarafından tüketilmeleri sakıncalıdır. Şeker hastaları 
ise kek, tatlı ve bisküvi gibi seçenekleri tercih etmeme-
li. Araba tutan kişilerin; tuzlu kraker, sandviç gibi 
kuru yiyeceklere öncelik tanıması bulantıla-
rın önüne geçmede yardımcı olacaktır. 
Otobüs yolculuklarında diğer önemli bir 
konu içeceklerdir. Ayran, limonata veya 
doğal maden sularını kendi imkânları-
nızla otobüste bulundurmak en sağlık-
lısıdır.
Otobüste sağlıklı atıştırma için 
öneri: 
Tam buğday veya çavdar ekmeğinden 
sebzeli sandviç veya, 1 adet tam buğday 
veya tam çavdar ekmeğinden tost, çabuk 
bozulmayan elma ve muz gibi meyveler.

ÖZEL ARABA YOLCULUKLARI
Otobüs yolculuklarına nazaran oldukça rahat bir seyahat 
tipidir. Fakat beslenme açısından otobüs yolculuklarına 
göre daha büyük risk taşır. Eğer yolculuk sırasında kendi 
yiyeceklerinizi taşıyacaksanız bir araba buzdolabına sahip 
olmanız gerekebilir. Yemek molaları veriyorsanız, besin 
seçimleri konusunda daha dikkat etmeniz gerekir. Seçe-
neklerinizin iyi pişmiş ve taze hazırlanmış olmasına dikkat 
etmeli ve miktarlar konusunda dikkatli olmalısınız. 

UÇAK YOLCULUKLARI 
Yurtiçi seyahatlerde uçak yolculukları oldukça kısa sürer. Fa-
kat check-in sırasında kafe seçenekleri veya satılan yurtdışı 
ürünleri sizi cezbedebilir. Bunun için havaalanına ulaşmadan 
önce yemek yemeye özen gösterin. Uçakta iken sandviç veya 
salata tercihlerinden yararlanın. Her zaman ve her yerde oldu-
ğu gibi uçak yolculuklarında da en sağlıklı içeceğin su olduğunu 
unutmayın.
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the passenger’s provisions. Instead light vegetable sandwiches 
or toasts can be preferred. 
On dining cars choosing the right menu must be done with 
care. Choosing something light and low in fat will allow you 
to comfortably complete your travel. Instead of fried foods or 
heavy pastries, you can prefer nonfat waffles, variety of 
sandwiches and toasts. For liquid beverages, yogurt drink, 
natural mineral water or freshly squeezed fruit juice should 
be preferred. As always, raw vegetables and fruits should be 
an absolute must for every train travel. 

BUS PASSENGERS
The most preferred means of transportation for short 
distance travels are buses. Today, many bus companies offer 
appetizers such as muffins, pastries, or crackers, different 
refreshment options or food services. It is dangerous for high 
blood pressure patients to consume the crackers served as 
most of them have high sodium content. 

Diabetes patients should not prefer options like 
muffins, sweets and biscuits. For people who get 

carsick giving priority to dry foods like 
saltines and sandwiches will help prevent 

nausea. 
Another important topic for bus 
travels are drinks. The healthiest is to 
bring your own yogurt drink, 
lemonade or natural mineral water to 
a bus trip.  

Recommendations for healthy snacks 
on the bus: 

A vegetable sandwich or toast made with 
whole wheat or rye bread or fruits like 

bananas or apples that don’t spoil quickly. 

PRIVATE CAR TRIPS
It is a more comfortable travelling method compared to bus 
trips. However it carries more dietary risks in comparison to 
bus trips. If you are going to carry your own food during the 
trip, than you should consider getting a cooler. If you take 
breaks on the road to eat, you need to be more careful about 
choosing the right foods. You should check if the food is 
cooked well and freshly prepared and watch for the amounts 
you consume as well.  

PLANE TRAVELS
Plane trips are often short when travelling domestically. 
However, you might be tempted by the cafes and foreign 
products sold at the airport.  For this reason, you might not 
want to start your trip on an empty stomach. While you are 
on the plane, benefit from sandwich or salad options. Just as 
always and everywhere, remember that the healthiest drink is 
water on plane travels as well.



CACIK SANDWICH’IN KURUCU ORTAĞI VE ŞEFI MUSTAFA CANSIZOĞLU, TOST VE 
SANDVIÇLERINDE KULLANDIĞI ÖZEL SOS VE REÇETELERLE FAST FOOD KONSEPTINE 

YENI BIR DOKUNUŞ KATIYOR.

SANDVİÇ VE TOSTLAR 
ÖZEL REÇETELERLE 

HAZIRLANIYOR

The city life provokes all individuals into being fast 
whether they like it or not. Time is our most valuable 
treasure. No matter how intense of a tempo we have, we 
always find time to eat. Usually we prefer specials we can 
quickly eat rather than meals we sit around the dinner 
table to eat with pleasure. Cacık Sandwich, which serves in 
Istanbul Kadıköy’s Caferağa Neighborhood, has a special 
menu that differentiates the fast food concept with its 
delicious recipes. The toast, sandwich, wrap, quesadilla 
and burger options prepared by the Cacık Sandwich’s co-
founder and chef Mustafa Cansızoğlu have a taste and 
visual representation much beyond the usual street foods.  

A different representation of fast food
Cacık Sandwich’s co-founder and chef Cansızoğlu who has 
been professionally in this sector for 7 years, despite being 
23 years old, says, “Restaurant management runs in the 
family. My family operated a small restaurant in Bursa for 
many years. I have been in the kitchen since childhood.” 
Cansızoğlu, who is a Cooking Department graduate of Bilgi 
University, has before worked at Kafe Pi in Asmalımescit, 
Rossopomodoro in Göztepe, Kırıntı in Bebek and Nopa in 
Nişantaşı. Cansızoğlu who has specialized in world cuisine is 
also very assertive in French and Italian cuisines. Cacık 
Sandwich, which Mustafa Cansızoğlu opened in Kadıköy 
Caferağa in September 2017, has a much different concept. 
Cansızoğlu who has added a much more modern, hygienic and 
delicious touch to different street tastes especially to fast food 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

SANDWICHES AND TOASTS ARE PREPARED USING 
SPECIAL RECIPES

CACIK SANDWICH’S CO-FOUNDER AND CHEF MUSTAFA CANSIZOĞLU IS ADDING A NEW 
TOUCH TO THE FAST FOOD CONCEPT WITH HIS SPECIAL SAUCES AND RECIPES THAT HE 

USES FOR THE TOASTS AND SANDWICHES.

Şehir yaşamı tüm bireyleri ister istemez hızlı olmaya teşvik 
ediyor. Zaman ise en değerli hazinemiz. Ne kadar yoğun bir 
tempoda olursak olalım, yemek yemeye ayıracak vakti 
mutlaka buluyoruz. Uzun uzun, keyifle yemek yerine hızlı-
ca yiyebileceğimiz spesiyalleri tercih ediyoruz çoğu kez. İs-
tanbul’da Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde hizmet veren 
Cacık Sandwich, fast food konseptini birbirinden lezzetli 
reçetelerle farklılaştıran özel bir mönüye sahip. Cacık San-
dwich Kurucu Ortağı ve Şefi Mustafa Cansızoğlu’nun ha-
zırladığı tost, sandviç, wrap, quesadilla ve burger seçenekle-
ri, alışılmış sokak lezzetlerinin çok daha ötesine geçen bir 
tada ve görsel sunuma sahip.

Fast food’a farklı bir yorum
Cacık Sandwich’in kurucu ortağı ve şefi Mustafa Cansızoğ-
lu, şu an 23 yaşında olmasına rağmen 7 yıldır profesyonel 
anlamda bu sektörün içinde. “Bu iş, aslında baba mesleği-
miz… Ailem Bursa’da uzun yıllar esnaf lokantası işletti. Ben 
de çocukluğumdan bu yana mutfakla iç içeyim.” diyor. Bilgi 
Üniversitesi’nin Aşçılık Bölümü’nden mezun olan Cansı-
zoğlu, bugüne kadar Asmalımescit’teki Kafe Pi, Gözte-
pe’deki Rossopomodoro, Bebek’teki Kırıntı ve Nişantaşı’n-
daki Nopa’da görev yapmış. Dünya mutfağında uzmanlaşan 
Cansızoğlu, Fransız ve İtalyan Mutfağı’nda da oldukça iddi-
alı. Mustafa Cansızoğlu’nun Eylül 2017’de Kadıköy Cafera-
ğa’da açtığı Cacık Sandwich ise çok daha farklı bir konsepte 
sahip. Farklı sokak lezzetlerine, özellikle de fast food yemek 
tarzına, Cacık Sandwich ile çok daha modern, hijyenik ve 
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Cacık Sandwich Kurucu Ortağı ve Şefi 
Mustafa Cansızoğlu

Co-Founder and Chef of Cacık 
Sandwich Mustafa Cansızoğlu
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Ingredients:  120 gram rib steak slice marinated in olive 
oil, fresh thyme and black pepper for one day, special 
cheddar sauce, 50 grams of caramelized mushrooms 
(a mixture of cultivated, chestnut, oyster and Kanlıca 
mushrooms), 20 grams of  Worcestershire sauce, 4 
slices of cheddar cheese, 20 grams of bone broth and 
50 grams of caramelized onions. 
Directions: Cook the marinated meat to be medium 
rare. After slicing the meat, harmonize the caramelized 
mushroom and onion with the Worcestershire sauce 
thoroughly in a pan. After adding 20 grams of cheddar 
sauce and bone broth, add 4 slices of cheddar cheese. 
Heat up the bread and moisten their inner surfaces 
with bone broth. After adding the special mixture and 
meat onto the bread you may serve it. Enjoy!

Malzemeler: Zeytinyağı, taze kekik ve karabiberle 1 
gün marine edilmiş 120 gram antrikot dilimi, özel 
cheddar sosu, 50 gram karamelize edilmiş mantar 
(kültür, kestane, istiridye ve Kanlıca mantarı karışımı), 
20 gram worcestershire sosu, 4 dilim cheddar peyniri, 
20 gram kemik suyu ve 50 gram karamelize soğan.
Hazırlanışı: Marine edilmiş eti, orta pişmiş kıvamda 
pişirin. Eti dilimledikten sonra karamelize edilmiş 
mantar ve soğanı worcestershire sosla tavada iyice 
harmanlayın. 20 gram cheddar sos ve 20 gram kemik 
suyunu ilave ettikten sonra üzerine 4 dilim cheddar 
peyniri ekleyin. Ekmekleri ısıtın ve iç yüzeylerini 
kemik suyuyla biraz nemlendirin. Eti ve özel karışımı 
ekmeğe koyduktan sonra servis edin. Afiyet olsun…

says, “I wanted to differentiate the fast food style that has been 
traditionalized in people’s minds. I started with the mission of 
getting specials such as toast or sandwiches to larger masses with 
different recipes. Besides hot and warm sandwiches, we also have 
wrap, toast, burger and quesadilla options. This is not one of the 
conventional food places. Even if our specials are being prepared 
in quite a quick manner they all have very special recipes.”  

Everything is served fresh and hot
Mustafa Cansızoğlu who underlines that he focuses on designing 
delicious and economic specials while making the menu, makes 
this comment: “The key part of this job is bread. I made a deal 
with a bakery in Kadıköy, Yeldeğirmeni. We are assertive with 
our toast and sandwich breads along with our honey burger buns. 
Our cookies are also very delicious. We are open 7 days of the 
week. Therefore, we have an intense tempo. In our daily routine 
we first marinate the meat. We prepare the vegetables that are 
to be cooked beforehand. For example, we cook the meat that is 
to be used in our calf rib sandwich for 15 hours in bone broth. 
We especially use slow cooking techniques for our meat specials. 
I give importance to everything being fresh and instantaneous. 
Even the mücver mixture that is in our mücver wrap special, we 
prepare in that moment from scratch all nice and hot. This adds 

lezzetli bir dokunuş katan Cansızoğlu, “İnsanların hafıza-
sında yer eden gelenekselleşmiş fast food tarzını farklılaş-
tırmak istedim. Tost ya da sandviç gibi spesiyalleri, farklı 
reçetelerle çok daha geniş kitlelere ulaştırabilme misyonu 
ile yola çıktım. Sıcak ve ılık sandviçlerin yanı sıra wrap, 
tost, burger ve quesadilla seçeneklerimiz bulunuyor. Bura-
sı alışılagelmiş fast food mekanlarından biri değil. Spesi-
yallerimiz hızlı bir şekilde hazırlanıyor olsa da her biri son 
derece özel reçetelere sahip.” diyor. 

Her şey taze ve sıcağı sıcağına servis ediliyor
Mönüyü kurgularken lezzetli ve hesaplı spesiyaller tasarla-
maya odaklandığının altını çizen Mustafa Cansızoğlu, “Bu 
işin püf noktası ekmek. Kadıköy Yeldeğirmeni’ndeki özel 
bir fırınla anlaştım. Tost ve sandviç ekmeklerinin yanı sıra 
ballı burger ekmeğimizle de iddialıyız. Kurabiyelerimiz de 
son derece lezzetli. 7 gün açığız. Bu nedenle tempomuz çok 
yoğun. Günlük süreçte önce etleri marine ediyoruz. Önce-
den pişirilmesi gereken sebzeleri hazır hale getiriyoruz. 
Örneğin, dana kaburga sandwich için kullanılacak eti, 15 
saat kemik suyunda pişiriyoruz. Özellikle et spesiyallerin-
de yavaş pişirme tekniğini kullanıyoruz. Her şeyin taze ve 
anlık olmasına önem veriyorum. Mücver wrap spesiyalin-
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CACIK SANDWICH’İN KURUCU ORTAĞI VE ŞEFİ MUSTAFA CANSIZOĞLU’NDAN STEAK & CHEESE 
SANDWICH TARİFİ
A STEAK & CHEESE SANDWICH RECIPE BY CACIK SANDWICH’S CO-FOUNDER AND CHEF 
MUSTAFA CANSIZOĞLU
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a much fresher taste to our specials. We serve with a team 
of 4. Currently our most preferred specials are calf rib 
sandwich prepared with baked ribs, cheddar sauce, bone 
broth and caramelized mushrooms, mücver wrap that 
appeals to vegetarians, grilled vegetable-cheddar toast, feta 
cheese-basil toast and kahveci toast made with sausages, 
cheese,  homemade tomato sauce and loaf bread… We have 
started serving burger specials as well. Our burgers made 
with a special mixture of calf and lamb meat are also 
popular.”

The specials are flavored with 5 varieties of sauces 
Mustafa Cansızoğlu who says that they aim to have the 
specials of Cacık Sandwich reach to more people in 2018 
says, “We want to show everyone that fast food specials 
can be differentiated and can be represented with a much 
more different concept. I love my job very much. I find 
serenity in preparing food in the kitchen. Another factor 
that comes forth as much as the ingredients used while 
preparing specials like sandwiches and toasts is with which 
sauces you combine those tastes… We have 5 sauce 
variations: cheddar, tzatziki, range, spicy mash, pesto, and 
barbecue. We make them all from scratch. We serve the 
specials with coleslaw salad, french fries, pickled plums 
and beans on the side. We also make our tzatziki’s yogurt 
drink ourselves. Rather than working for someone else, I 
always wanted to open my own place. I made this dream of 
mine come true with Cacık Sandwich. We will continue 
our path in 2018 and later we will add new chains to this 
concept.” Mustafa Cansızoğlu prepared a Cacık Sandwich 
with minced meat scramble, cheddar sauce, calf ham, and 
mozzarella cheese, a Greenway sandwich with goat cheese, 
avocado slices, green apple and pesto sauce, a Cacık 
Burger with a 160-gram burger patty and smoked ribs, and 
a Steak & Cheese Sandwich for RailLife readers.

de yer alan mücver karışımını bile o anda sıcak sıcak sıfır-
dan hazırlıyoruz. Bu da spesiyallere çok daha fresh bir lez-
zet katıyor. 4 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Şu an en 
çok tercih edilen spesiyallerimiz ise fırın kaburga, cheddar 
sos, kemik suyu ve karamelize mantar ile hazırlanan dana 
kaburga sandwich, vejetaryenlere hitap eden mücver wrap, 
ızgara sebzeli-cheddarlı tost, beyaz peynirli-fesleğenli 
tost, sucuk, kaşar, ev salçası ve somun ekmeği ile hazırla-
nan kahveci tostu… Burger spesiyallerimize de başladık. 
Dana ve kuzu etinden özel bir karışımla hazırladığımız 
burgerlerimiz de beğeniliyor.” yorumunda bulunuyor.

Spesiyaller 5 çeşit sosla lezzetlendiriliyor
2018’de Cacık Sandwich bünyesindeki spesiyalleri daha 
çok kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Mustafa 
Cansızoğlu, “Fast food spesiyallerinin farklılaştırılabilece-
ğini ve çok daha değişik bir konseptle sunulabileceğini 
herkese göstermek istiyoruz. Yaptığım işi çok seviyorum. 
Mutfakta yemek yaparken huzur buluyorum. Sandviç, tost 
gibi spesiyallerde kullanılan malzeme kadar öne çıkan bir 
diğer unsur ise o lezzetleri hangi soslarla kombine ettiği-
niz… Cheddar, cacık range, acılı ezme, pesto ve barbekü sos 
olmak üzere 5 çeşit sosumuz var. Hepsini de sıfırdan ken-
dimiz yapıyoruz. Spesiyalleri coleslaw salatası, patates kı-
zartması, erik ve fasulye turşusu ile servis ediyoruz. Cacık 
ayranımızı da kendimiz yapıyoruz. Bir yerde çalışmaktan 
çok kendi mekanımı açmak istiyordum. Cacık Sandwich ile 
bu hayalimi gerçekleştirdim. 2018 ve sonrasında, yarattığı-
mız bu konsepte yeni halkalar ekleyerek yolumuza devam 
edeceğiz.” diyor. Raillife için özel olarak mutfağa giren 
Mustafa Cansızoğlu, bizim için kıymalı scramble, cheddar 
sos, jambon ve mozzarella peynirli Cacık Sandwich, keçi 
peyniri, avokado dilimleri, yeşil elma ve pesto soslu Gre-
enway Sandwich, 160 gram burger köftesi ve füme kaburga 
ile hazırlanan Cacık Burger ve Steak& Cheese Sandwich 
hazırladı.

MISSISSIPPI

5799$
’dan itibaren NEWYORK(2)- MEMPHIS(1)- AMERICAN QUEEN(7)-

NEW ORLEANS(1)-CHICAGO(1) 5 EYALET 

MUHTEŞEM AMERİCAN QUEEN GEMİSİ İLE
21 Aralık / 14 GÜN

.

Cacık Burger

Greenway Sandwich
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SİDNEY
İKONLARIYLA YÜKSELEN KENT:  

BERİL ŞEN

THE CITY RISING WITH ITS 
ICONS: SYDNEY

Öyle fotoğraflar vardır ki daha ilk bakışta kent, bina, dağ, de-
niz, her ne olursa olsun, adı dudaklarınızdan dökülür. Kart-
postalın arkasını çevirmeden, ’’işte burası budur!’’ dersiniz. 
Yeryüzü, doğanın gücü ya da insan eliyle tasarlandığı günden 
beri efsanesi süregelen güzelliklerle dolu. Bunlar ki belirli bir 
coğrafyanın sınırları içinde olmasına rağmen, aslında dünya-
nın hazinesi sayılır. Yine de kaçınılmaz olarak doğduğu yerde 
ikonlaşmış, simgeleşmiş, orasıyla özdeşleşerek karakteri ol-
muştur. Kanatlanacakmış gibi duran opera binasını görüp 
Avustralya’nın başkenti Sidney’in adını telaffuz etmemek 
mümkün mü? Kuşkusuz bununla da bitmiyor. Posta kutunu-
za bir göz atın; Sidney’den kartpostalınız var! 

GEZİ / TRAVEL

There are some pictures that you can name immediately at 
first sight. Without the need to turn over the postcard, you 
can tell “oh! It is that place!” The earth has been filled 
with both natural and manmade beauties since the 
creation. Although they are within the borders of certain 
geography, they are still counted as the treasures of the 
world. Inevitably, they are identified with where they are 
located and become icons. Is it possible not to tell the 
name of the opera building in Sydney, Australia after 
seeing a photo of the place? No doubt that it ends here. 
Take a look into your postbox; you have a postcard from 
Sydney!
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Sydney Opera House
In the mid-1950s, the building designed by a Danish 
architect at the port of Australia’s capital Sydney changed 
the course of 20th-century architecture. For the Sydney 
Opera House, designed by Jørn Utzon, American architect 
Frank Gehry said, “It changed the image of a big country.” 
The building, blended with ancient and modern inspirations 
and spread over an area that has been sacred for the native 
Gadigal people for thousands of years, is not only one of the 
most striking icons of Australia and Sydney, but also one of 
the icons of the 20th-century architecture. In 2007, the 
building made it to the UNESCO World Heritage List. 
Moreover, it became one of the two cultural structures that 
have entered this list while their architectures were alive.
The architect was inspired by the wing movements of the 
seagulls when designing the glass walls of the structure, 
which resembles sailboats sailing in the sea according to 
some and an orange peel according to some others. This is 
one of the busiest art centers in the world, where 2000 
performances are presented to 1.5 million people and 
visited by 8.2 million visitors annually. The quickest way to 
feel this place is to participate in a cultural activity, but you 
can also get to know more about the building by taking a 
tour that lasts an hour. Completed in 1973 at the end of a 
16-year of working process, the building, identified with 
Sydney, highlights its magnificence with the New Year’s 
celebrations as well as the Vivid Sydney Festival, where 
sound and light shows are held.
There is also a bitter story of the structure. In 1956, 223 
applications from 28 countries participated in a project 
competition for an opera house design. Architect Jørn 
Utzon, aged 38, sends twelve drawings right before the 

Sidney Opera Binası 
1950’lerin ortalarında, Avustralya’nın başkenti Sidney’in 
limanında Danimarkalı bir mimarın tasarladığı yapı, 20. 
yüzyıl mimarisinin akışını değiştirdi. Jørn Utzon tarafın-
dan dizayn edilen Sidney Opera Binası (Sydney Opera 
House) için Amerikalı mimar Frank Gehry, “Koca bir ülke-
nin imajını değiştirdi.’’ demişti. Antik ve modern ilhamlar-
la harmanlanan ve binlerce yıl yerli Gadigal halkı tarafından 
kutsal sayılmış bir alana yayılan yapı, sadece Avustralya ve 
Sidney’in dünyaca tanınan en çarpıcı simgelerinden biri 
değil aynı zamanda 20. yüzyıl mimarisinin de ikonlarından 
olmayı başararak, 2007’de UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’ne alındı. Üstelik mimarı hayattayken bu listeye girebil-
miş iki kültürel yapıdan biri oldu. Kimisine denizde süzülen 
yelkenlileri kimisine dilimlenmiş bir portakal kabuğunu 
çağrıştıran yapıda mimar cam duvarları tasarlarken de mar-
tının uçarken iniş çıkışlarındaki kanat hareketlerinden 
esinlenmiş. Burası yılda 2 bin gösterinin 1.5 milyon kişiyle 
paylaşıldığı ve 8.2 milyon ziyaretçinin gezdiği, dünyanın en 
yoğun sanat merkezlerinden biri. Burayı hissetmenin en 
kestirme yolu, kültürel bir aktiviteye katılmak olsa da bir 
saatlik turlarla da binayı gezebilirsiniz. 16 yıllık bir çalışma-
nın sonunda 1973’te tamamlanan, Sidney ile özdeşleşmiş 
yapı, yılbaşı kutlamalarının yanısıra ses ve ışık gösterileri-
nin yapıldığı Vivid Sidney Festivali’nde görkemini perçin-
ler. Yapının aslında biraz da buruk bir hikayesi var. 1956’da 
bir opera binası tasarımı için, 28 ülkeden 223 başvurunun 
katıldığı bir proje yarışması yapılıyor. 38 yaşındaki mimar 
Jørn Utzon, hazırladığı 12 çizimi yarışmanın kapanmasına 
kısa bir süre kala yolluyor ve seçiliyor. “Orijinal ve tartışma 
yaratacak’’ olarak nitelendirilen projesinin 3.5 milyon İngi-
liz sterlinine mal olacağı tahmin edilse de 1962’de masraf 

13.7 milyona çıkıyor. Dış mimarisini tamamladıktan sonra 
bütçe ve zaman aşımı nedeniyle istifa eden mimar,  tasarı-
mının sonucunu göremeden, Avustralya’yı bir daha geri 
dönmemek üzere terk ediyor. Opera binası, yerel müdaha-
lelerle 1973 yılında tamamlansa da açılış törenine Utzon 
davet edilmiyor. 2006’da ise bir nişanla onurlandırılmak 
üzere ülkeye davet ediliyor ancak bu kez de sağlık koşulları 
nedeniyle katılamıyor.

Sidney Köprüsü 
Sidney’in en çok görüntülenen, simge yapılarından biri de 
kentin nefes kesici doğal limanının üzerinden geçen Sid-
ney Köprüsü’dür (Harbour Bridge). İş merkezi (CBD) ile 
kuzey kıyısını bağlayan köprü, aynı zamanda Sidney’in en 
görkemli manzaralarını da sunan noktası. Sidneyliler için-
se burası günlük hayatın önemli bir parçası. Üzerinden 
arabayla, altından feribotla geçer, yürür, uçakla üzerinden 
süzülürken Sidney’e selam ederler. 1400 işçinin ça-
lıştığı, sekiz yıllık bir inşaatın ardından 
1932’de açılan, 134 metre yüksekliğinde-
ki, dünyanın bu en geniş çelik kemer 
köprüsünün demir arkı da dünyanın 
en ağırı olma özelliğine sahip. Bu 
mühendislik harikasının öyküsü 
de kaydadeğer. Kent limanının ku-
zey ve güney kıyıları arasında bir 
köprü inşası planı, 1815’lere kadar 
uzanıyor. Bu fikir ancak I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra ciddiye alınıyor 
ve Dr. JJC Bradfield önerisini sunu-
yor. Bir İngiliz şirketinin görevlendi-
rildiği inşaat, 1923’ün Temmuz ayında 
başlıyor ve 4.2 milyon İngiliz sterlinine mal 
oluyor. Köprünün yapımında 6 milyon çivi, 53 
bin ton çelik ve 272 bin litre boya kullanılıyor. Açılı-
şıyla birlikte kentlilerin yürüyüş rotalarından biri haline ge-
len köprü, bugün günde 200 binden fazla aracın geçiş yaptığı 
sekiz şeridi, iki ray hattı ve bisiklet geçişiyle, kent trafiğinde-
ki önemini koruyor. Köprünün altında piknik yapmak kent-
lilerin popüler aktivitelerinden biri, ayrıca yaya yolunun 
üzerindeki manzara noktası Pylon Lookout’ta, yapının inşası 
hakkında bilgi edinmek de mümkün. Gerek turistlerin gerek-
se Avustralya’nın dört bir yanından gelenlerin aklını çelen 
aktivite ise 1998’den beri köprünün kemerleri üzerinde yapı-
lan üç saate varan Köprü Tırmanışı. Rehber eşliğinde, sıkı 
güvenlik kuralları çerçevesinde, iskele ve geçitlerden geçe-
rek, merdivenlerden çıkarak ve köprünün en üst noktasına 
ulaşma imkanı tanıyan bu tırmanışların (www.bridgeclimb.
com) vaad ettiği kuşbakışı kent manzarası doyumsuz. Gün-
düz, akşam ya da gece düzenlenen tırmanışlarda şirketler 
gerekli tüm ekipmanı sağlıyor. Sizin ihtiyacınız olansa sadece 
güneş gözlükleri, sağlam ayakkabılar ve macera ruhunuz.

application process ends and he wins the competition. The 
project, which is described as “original and controversial”, 
is expected to cost 3.5 million British Pounds but in 1962 
the cost reaches up to 13.7 million. After completing the 
exterior architecture, the architect resigns due to budget 
and lapse of time, leaves Australia not to return again 
without seeing the final work. Although the opera house 
becomes completed by means of local interventions, Utzon 
does not get an invitation to the opening ceremony in 1973. 
In 2006, he becomes invited to the country to receive an 
honour but this time he cannot attend due to the health 
conditions.

Sydney Bridge 
One of Sydney’s most iconic landmarks is the Sydney 
Harbour Bridge, which crosses the breathtaking natural 
harbor of the city. The bridge connecting the central business 

district (CBD) to the North Shore is also the point that 
presents the most magnificent views of Sydney. 

For the locals of Sydney, this is an important 
part of everyday life. They drive by car, fly 

over and pass under on the ferry, and 
walk on it, and salute Sydney. The iron 
arc of the world’s largest steel arched 
bridge, measuring 134 meters in 
height, opened in 1932 after 14 
years of work by 1400 labors, is the 
heaviest of the world. The story of 
this engineering wonder is also worth 

mentioning. The plan to build a bridge 
between the northern and southern 

shores of the city harbor dates back to 
1815. This idea was taken seriously after the 

World War I; Dr. JJC Bradfield makes a proposal. 
The construction carried out by a British company 

started in July 1923 and the cost was 4.2 million British 
Pounds. 6 million nails, 53 thousand tons of steel and 272 
thousand liters of paint were used in the construction of the 
structure.
The bridge, which has become one of the spots popular for 
walking in the city after its opening, maintains its significance 
in urban traffic with eight lanes, two railway lines, and biking 
trail yielding more than 200 thousand vehicles a day. 
Picnicking under the bridge is one of the popular activities of 
the city, and it is also possible to learn about the construction 
of the bridge at the viewpoint Pylon Lookout on the pedestrian 
way. The bridge climbing, which takes up to three hours, on 
the arches of the bridge is a mind-boggling activity for 
tourists and visitors from all over Australia and the world 
since 1998. The bird’s-eye view of the city promised by these 
climbs (www.bridgeclimb.com) is breathtaking. They are 
actually guided tours within the tight safety measures done 

KAÇIRMAYIN
Yerden 250 metre 

yükseklikte, kentin en yüksek 
noktası olan Sidney Kulesi (Sydney 

Tower Eye), bu liman kentini en etkileyici 
manzaralarıyla kavrayabilmek

için ideal.

DO NOT MISS
At 250 meters above sea level, the Sydney Tower 
Eye, the city’s highest point, is ideal for capturing 
this port city with its most impressive views. In 
winter, the sky is azure; nature dominates the 

horizon; the autumn brings the most 
beautiful shades of orange, and 

the unique sunsets.



by climbing the steps passing the piers and passages up to the 
highest point of the bridge. For the day, evening or night 
climbs, all the necessary equipment is provided. You only 
need sunglasses, sturdy shoes, and your adventurous spirit.

Darling Port
Sydney is an entertaining city both day and night. There are 
many activities for children that adults can also enjoy them. 
Darling Harbor is one of the city’s most vibrant and eye-
catching attractions, with numerous restaurants, cafes, and 
shopping places. Chinatown in its north, the pier in its east, the 
port is a part of Port Jackson, the city’s famous natural harbor. 
The harbor is named after Ralph Darling, who had been the 
governor of New South Wales between 1825 and 1831. You can 
cool off under the fountains lined along the harbor just like the 
locals do, spend time in restaurants and cafes. Walking along 
the harbor is also nice. There are many other activities available 
at the port. Famous Sydney Aquarium, National Maritime 
Museum, Madame Tussauds Museum, Wild Life Sydney Zoo, 
Chinese Gardens and Tumbalong Park are here. At the National 
Maritime Museum, Captain Cook’s ship Endeavor’s replica is 
invaluable. An area not to be missed is the fish markets. In these 
markets, many fish and seafood from the ocean are sold.

Bondi Beach
The main concern of Australians is how to spend leisure 
time. Their ambition that they do not show in their business 
lives comes to the fore when they have leisure time. It is 
crucial to know the meaning of the red-yellow flag planted 

Darling Limanı
Sidney, gündüzü gecesi eğlenceli bir kent. Özellikle ço-
cuklar için birçok aktivite varken bunlardan yetişkinler 
de keyif alabiliyorlar. Kentin en canlı ve göz boyayan 
çekim noktalarından biri, sayısız restoran, kafe ve alış-
veriş mekanının bulunduğu Darling Limanı (Darling 
Harbour). Kuzeyinde Çin Mahallesi (Chinatown), doğu-
sunda da iskele bulunan liman, aynı zamanda kentin 
ünlü doğal limanı Port Jackson’ın da bir parçası. Liman, 
adını, New South Wales bölgesinde 1825-1831 yılların-
da yöneticilik yapmış olan Ralph Darling’den alıyor. 
Yürümenin keyifli olduğu bu alanda kentliler gibi sıcak-
larda liman boyu dizili çeşmelerde serinleyebilir, resto-
ran ve kafelerde zaman geçirebilirsiniz. Limanda ayrıca 
birçok aktivite yapmak mümkün. Ünlü Sidney Akvar-
yumu, Ulusal Denizcilik Müzesi, Madame Tussauds 
Müzesi, Wild Life Sidney Hayvanat Bahçesi, Çin Bahçe-
leri ve Tumbalong Parkı burada. Ulusal Denizcilik Mü-
zesi’nde Kaptan Cook’un gemisi Endeavour’ın replikası 
görülmeye değer. Limanda kaçırılmayacak bir alan da 
balık pazarları. Bu pazarlarda okyanustan çıkan birçok 
balık ve deniz mahsülü satılıyor.

Bondi Plajı
Avustralyalı’nın esas kaygısı, boş zamanını nasıl değer-
lendireceğidir. İş yaşamında göstermeye gerek duymadı-
ğı hırsı kendine ayırdığı zamanda öne çıkar. Avustralya 
kumsallarına dikilen kırmızı-sarı bayrağın anlamını bil-
mek hayati önem taşır. Bayraklar arasındaki bölge, yüz-
mek için tek güvenli yerdir. Ya bu bayrak insan hayatını 

kurtarır ya da yıllarını okyanusun pençelerinden sayısız 
insanı çekip çıkarmaya adamış cankurtaranlar. Bu dalga-
lar ve ters akıntılar, en tecrübeli yüzücüyü bile göz açıp 
kapayıncaya kadar yutabilir. Profesyonel cankurtaranlık 
doktorluk kadar saygı duyulan bir meslek. Haftasonları 
kumsallarda çalışan genç gönüllüleri eğitmek de cankur-
taranın görevi. Bazı günlerde, bir cankurtaranın kurtardı-
ğı insan sayısı 60’ı bulabiliyor. Sidney’e gelip de Bondi 
Plajı’na uğramamak kınayan bakışlara maruz kalacağınız 
anlamına gelir. Bondi, dünyanın en etkileyici plajlarından 
biri. Köpürerek gelen Pasifik’in dalgalarına bakıp kent 
merkezine sadece 8 km mesafede olduğunuzu yadırgaya-
bilirsiniz. Suyun ortalama sıcaklığı 21 derece. Dalgalar 
sert geliyorsa, kumsalın iki yanında, çocuklar için tercih 
edilen bölümler daha az ürkütücüdür. Bondi ve Kuzey 
Bondi olarak bilinen sörf kulüplerinin görevlileri, kırmı-
zı-sarı bayraklar arasında devriye gezer. Siz de bir ista-
tistiğe ya da televizyon programına konu olmak istemi-
yorsanız, kurtarılan binlerce sörfçü gibi maceraya atıl-
mayın. Sörfe yeni başlayanlar için iki saatlik dersler veri-
liyor. Plajın güneyinde bir paten rampası, Kuzey Bondi 
Sörf Kulübü’nde egzersiz alanı, kuzeydeki yeşil alanda ise 
para atarak çalışan barbeküler bulunuyor. Plajın parale-
lindeki Campbell Parade’de; kafeler, butikler ve oteller 
sıralanıyor. 2000 Yaz Olimpiyatları’nda Bondi’de voley-
bol karşılaşmaları yapılmıştı.

GEZİ / TRAVELGEZİ / TRAVEL
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in Australia’s beaches. The area between the flags is the 
only safe place to swim. Either this flag or a lifeguard dedicated 
to salvaging human life save countless people from the claws of 
the ocean. The waves and reverse currents can swallow even the 
most experienced swimmer in the blink of an eye. Being a 
lifeguard is as respected as being a doctor. It is the duty of the 
lifeguard to train young volunteers who work on beaches on the 
weekends. On some days, the number of people rescued by a 
lifeguard is 60. Coming to Sydney but not stopping by Bondi 
Beach means you will be exposed to condemning looks. Bondi 
is one of the most impressive beaches in the world. You can 
watch the waves of the Pacific and find odd that you are only 
8 km away from the city center. The average temperature of 
the water is 21 degrees. If the waves are harsh, the two end 
sections of the beach, preferred for children, are less eerie. 
The staff members of surf clubs, known as Bondi and North 
Bondi, make rounds between the red and yellow flags. If you do 
not want to be the subject of a statistic or a television show, do 
not get into an adventure like thousands of rescued surfers did. 
Two hours of lessons are given for beginners on surfing. There 
is a skate ramp to the south of the beach, a workout area in the 
North Bondi Surf Club, and there are barbecues that run when 
you put coins in at the green area in the north. In Campbell 
Parade, parallel to the beach, cafes, boutiques, and hotels are 
lined. At the 2000 Summer Olympics, volleyball competitions 
were held in Bondi.



Son dönemin en popüler spor gündemlerinden biri de 
pilates. Arka arkaya pek çok pilates stüdyosu açılıyor ve 
bu merkezlerde ders veren eğitmenlerin ne kadar dene-
yimli olduğu ise yeteri kadar sorgulanmıyor. Eski milli 
voleybolcularımızdan Murat Apaydın ile İstanbul Koşu-
yolu’nda açtığı Mplus Training Studio’da buluştuk. Doğ-
ru eğitmenlerle doğru egzersiz programlarına yönelme-
nin pek çok sağlık sorununu ortadan kaldırabileceğini 
söyleyen Apaydın, 21’inci yüzyılda wellness odaklı bir 
bakış açısıyla ilerlemek gerektiğinin altını çiziyor. 

Eğitmenler anatomi ve fizyoloji bilgisine sahip olmalı
Voleybola 1995’te 11 yaşındayken Denizli’de başlayan 
Murat Apaydın, 1998’de Arçelik Voleybol Takımı’nın 
Küçük Takımı’na transfer oldu ve İstanbul’a geldi. 
2001’de Arçelik A Takımı’na yükseldi ve 2006’ya kadar 
A Takımı’nda yer aldı. Yıldız Genç Milli Takımı’nda da 
oynayan Apaydın, voleybol kariyerine 2009’a kadar ak-
tif bir şekilde devam etti. Kocaeli Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan 
Apaydın, şu anda Haliç Üniversitesi Hareket ve Ant-
renman Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor. 
Marmara Koleji’nde voleybol antrenörlüğü, Essporto 
Health & Fitness Club’da ise 5 yıl personal trainer ola-
rak fitness ve pilates eğitmenliği yapan Apaydın, Ocak 
2017’de ise Mplus Training Studio’yu kurdu. Spor 
odaklı bir wellness kültürü yaratmak için yola çıkan 
Apaydın, nasıl bir vizyona yatırım yaparak ilerlediğini 
ise şöyle anlatıyor: “Spor konusunda farkındalık yarat-
mak en büyük hedefim. Sağlığını düşünen her birey, 
spora hayatında kalıcı bir yer ayırmalı. Bu alanda eğitim 
almış ve voleybol geçmişi olan bir sporcu olarak birey-
lerin doğru eğitmenlerle, doğru egzersiz programlarına 
yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğitmenler iyi 
bir anatomi ve fizyoloji bilgisine sahip olmalı. Farklı 
vücut tiplerinde ve farklı rahatsızlıklara sahip kişilerle 
çalışmış olmalı.” 

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY

RIGHT EXERCISE PROGRAMS SHOULD BE 
SET WITH RIGHT TRAINERS

Pilates is one of the most popular sports nowadays. Many 
Pilates studios are being opened one after another and 
the experience of the instructors in these centers is not 
questioned enough. We met with former national 
volleyball player Murat Apaydın at Mplus Training 
Studio, which was founded by him in Koşuyolu, İstanbul. 
He pointed out that aiming towards the right exercise 
programs with the right trainers can clear away many 
health problems altogether and emphasized the necessity 
to adopt a wellness-oriented perspective in the 21st 

century.

Instructors should possess knowledge of anatomy and 
physiology 
Murat Apaydın, who started volleyball in 1995 at the age 
of 11 in Denizli, was transferred to the Junior Team of 
the Arçelik Volleyball Team in 1998 and came to 
İstanbul. He joined the Arçelik A Team in 2001 and took 
part in the A Team until 2006. Apaydın, who also played 
in the Youth National Team, continued his active career in 
volleyball until 2009. Graduating from Kocaeli University 
Physical Education and Sports Teaching Department, 
Apaydın is currently studying for his master’s degree in the 
Department of Exercise and Training Sciences of Haliç 
University. Apaydın, who trained as a volleyball coach at 
Marmara College and as a personal fitness and pilates 
trainer for 5 years in Essporto Health & Fitness Club, 
founded Mplus Training Studio in January 2017. He explains 
his vision to create a sports-oriented wellness culture: 
“Creating awareness in sports is my biggest goal. Every 
individual who thinks of their health should have a permanent 
place for sports in his or her life. As an athlete trained in this 
field and having a volleyball history, I think that individuals 
should be directed to the right trainers and to the right 
exercise programs. Instructors must have good anatomy and 
physiology knowledge. They must have worked with people of 
different body types and with different discomforts.”

DOĞRU EĞİTMENLERLE DOĞRU 
EGZERSİZ PROGRAMLARI 
KURGULANMALI

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI
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Mplus Training Studio’nun kurucusu ve eğitmeni 
Murat Apaydın

 Founder of Mplus Training StudioTrainer Murat 
Apaydın
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Yaşam kalitesini artırmaya odaklanılıyor
Spor yapmaya gelen kişilerin, en çok omurga problem-
lerinden muzdarip olduğunu söyleyen Murat Apaydın, 
10 kişiden 8’inde bu tip sorunlarla karşılaştıklarını be-
lirtiyor. Bel-boyun fıtığı rahatsızlığı olan ya da doğuş-
tan skolyoz problemi yani omurga eğriliği olan kişilerin 
esnekliklerinin zayıf olduğuna dikkat çeken Apaydın, 
“Bu tip rahatsızlıklar ister istemez kişilerin günlük ha-
yat kalitesini düşürüyor. Nokta atışı egzersizlerle, ne-
gatif durumlar pozitife dönüyor. Hem esneklikleri artıyor 
hem daha rahat hareket ediyor hem de ağrıları hafifliyor. 
Böylece bireylerin yaşam kalitesi de artıyor.” diyor. Apay-
dın, “Kilo verme amaçlı spor yapmak isteyenlere ise şu 
tavsiyeleri veriyor: “Bu kesime, kilo verme odaklı olmama-
larını ve vücuttaki yağ oranlarını düşürmeye odaklanmala-
rı gerektiğini söylüyorum. Sağlıklı bir beslenme ve iyi bir 
egzersiz programıyla devam edildiğinde yağ oranı düşüyor 
ve kas oranı artıyor. Daha önce hiç spor yapmamış bir kişi, 
istediği hedefe 10-15 dersle ulaşamaz. Bunlar çok kısa sü-
reler. Net bir sonuç alınabilmesi için ayda minimum 8-10 
kez antrenman yapılmalı. Yeni başlayacak kişilerin önce-
likle vücut analiz ölçümü yapılıyor. Yağ-kas ölçümü, es-
neklik ölçümü, postur analizi yapılıyor. Mezura ile vücut 
ölçümü ve ihtiyaca göre de kardio testi yapılıyor. Bireyin 
yaşı, boyu, kilosu, sağlık probleminin olup olmadığı, nasıl 
bir beslenme stiline sahip olduğunu öğrendikten sonra ki-
şiye özel antrenman programlarına geçiliyor.”

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY

Focus on improving quality of life
Murat Apaydın says that the people who come to exercise 
are suffering mostly from spinal problems and they 
encounter this problem with 8 out of every 10 of them. 
Apaydın pointed out that the flexibility of the people with 
cervical or spinal disc hernia or congenital scoliosis problem 
is weak and said, “This type of disorders decrease the life 
quality of the people who are suffering from them. With 
pinpoint exercises, negative situations are turning into 
positives. Their flexibility increases, they move more easily 
and their pain subsides. Thus, the quality of life of the 
individual increases.” Apaydın gives the following advice to 
those who want to exercise for weight loss: “I tell them not 
to focus on weight loss but to concentrate on lowering body 
fat. When you continue with a healthy diet and a good 
exercise program, the fat rate decreases and the muscle rate 
increases. A person who has never exercised before cannot 
reach the desired goal with 10-15 lessons. These are short 
periods. A minimum of 8-10 training sessions per month is 
required to ensure a clear result. First, body analysis 
measurements are taken of the people who are just starting 
an exercise program. Fat-muscle measurement, flexibility 
measurement, posture analysis are done. The body 
measurements are taken and the cardio test according to the 
need is done. Once we learn the individual’s age, height, 
weight, health problems, and nutritional style, we 
continue with a personalized training program.”First, health problems are identified 

Murat Apaydın, who stated that Mplus Training Studio 
stands out with the right personal exercise programs, 
said, “If the person has any health problem, the exercise 
programs are coordinated aimed towards these problems. 
They can be orthopedic or metabolic... We are looking at 
whether the people who come here have a cardiovascular 
problem. After the body analysis measurements are 
taken, an exercise program is planned, which overlaps the 
person’s goal. Thus, both the body fat rate is reduced and 
a more fit appearance is achieved. Acting consciously 
provides more beneficial and lasting results. Mplus 
Training Studio is equipped with apparatus pilates and 
functional training. I have one instructor that gives 
apparatus pilates (reformer) and functional training 
lessons besides me and another instructor who teaches 
kickboxing lessons. I am concentrating on apparatus 
pilates and functional training exercised using machines 
like reformer, cadillac, chair. Functional workouts 
include different exercises such as fat burning, muscle-
training. Members who take courses here can also do 
cardio training. We also do prenatal pilates, duet pilates, 
cardiovascular exercises. We have members who started 
their personal training lessons thinking to ‘drop off after 
5-10 lessons’ but continued and have a long and steady 
progress.”

Öncelikle sağlık problemleri tespit ediliyor
Mplus Training Studio’nun kişiye özel doğru egzersiz-
lerle öne çıktığını ifade eden Murat Apaydın, “Kişinin 
herhangi bir sağlık problemi varsa o probleme yönelik 
egzersiz programları koordine ediliyor. Bu sağlık prob-
lemleri ortopedik de olabilir, metabolik de… Buraya ge-
len kişilerin kardiovasküler bir problemi olup olmadığı-
na bakıyoruz. Vücut analiz ölçümlerinin ardından kişi-
nin hedefiyle örtüşen bir egzersiz programı planlanıyor. 
Böylece hem vücudun yağ oranı düşüyor hem de daha fit 
bir görünüşe sahip olunuyor. Bilinçli hareket etmek çok 
daha faydalı ve kalıcı sonuçlar alınmasını sağlıyor. Mp-
lus Training Studio’da aletli pilates ve fonksiyonel ant-
renmanlar yapılıyor. Benim dışımda aletli pilates (re-
former) ve fonksiyonel antrenman ağırlıklı derslere gi-
ren bir eğitmenimizle, kick boks dersleri veren bir 
eğitmenimiz bulunuyor. Ben de reformer, cadillac, chair 
gibi makineler kullanılarak uygulanan aletli pilates ve 
fonksiyonel antrenmanlara yoğunlaşıyorum. Fonksiyo-
nel antrenmanlar yağ yakımı, kas-kondisyon artışı gibi 
farklı antrenmanları içeriyor. Burada ders alan üyeler 
kardiyo antrenmanlarını da yapabiliyor. Hamile pilate-
si, düet pilates, kardiovasküler antrenmanlar da yapıyo-
ruz. Personal training’e başlayıp ‘5-10 ders sonra bıra-
kırım’ diye düşünen ama uzun süredir devam eden 
üyelerimiz var.” yorumunda bulunuyor.
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Experience of instructors must be questioned
Murat Apaydın pointed out that in order to make a right 
choice at a time when pilates studios are increasing 
rapidly, a demo class must be taken before registration 
and the trainers should be questioned about how 
experienced they are. “Personal training and apparatus 
pilates are very popular in recent days. There are many 
studios that serve in this area. I am a graduate of physical 
education and sports teaching department. Since I was 11 years 
old, I am in sports. I have been raised with an understanding of 
a rooted sport ethic and culture. After I graduated from college, 
I got many types of trainings; I participated in various workshops 
including different branches such as functional training and 
pilates. I also gave group lessons at the sports centers I 
worked for. That’s why I started graduate school. I am 
careful to keep myself up to date in the sports field. Now 
the process is entirely based on the needs of the individual. 
The stars of wellness-oriented programs in the world are 
rising rapidly. The instructor needs to be able to direct 
with the right exercises. After 2018, we will encounter a 
mass that is much more conscious about sports. The 
impact of social media on fitness and sports is great. We 
are confronted with a massive awareness of the new trends 
and practices that have come to the fore in the world. My 
greatest dream at this job is to expand with a staff of 
conscious instructors and to instill this consciousness to 
our members.”

Eğitmenlerin deneyimi mutlaka sorgulanmalı
Pilates stüdyolarının hızla arttığı bir dönemde, doğru 
bir tercihte bulunmak için kayıt olmadan önce mutlaka 
demo ders alınmasını, eğitmenlerin bu konuda ne kadar 
deneyimli olduğunun sorgulanması gerektiğine işaret 
eden Murat Apaydın, “Personal training ve aletli pilates 
konusu son günlerde oldukça popüler. Bu alanda hizmet 
veren pek çok kuruluş var. Ben, beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği bölümü mezunuyum. 11 yaşından bu yana 
da sporun içindeyim. Köklü bir spor ahlakı ve kültürüy-
le yetiştim. Üniversiteden mezun olduktan sonra pek 
çok eğitim aldım, farklı workshoplara katıldım. Bunun 
içinde fonksiyonel antrenman, pilates gibi farklı branş-
lar var. Çalıştığım spor merkezlerinde grup dersleri de 
veriyordum. Yüksek lisansa da bu nedenle başladım. 
Spor alanındaki bilgilerimi hep güncel tutmaya özen 
gösteriyorum. Artık olay tamamen kişinin ihtiyaçları 
üzerine kurgulanıyor. Dünyada wellness odaklı prog-
ramların yıldızı hızla yükseliyor. Eğitmenin doğru do-
kunuş ve doğru egzersizlerle yönlendirme yapabilmesi 
gerekiyor. 2018 ve sonrasında spor konusunda çok daha 
bilinçli olan bir kitleyle karşılaşacağız. Fitness ve spor 
dünyasında sosyal medyanın etkisi büyük. Dünyada öne 
çıkan yeni trend ve uygulamalardan anında haberdar 
olan bir kitleyle karşı karşıyayız. En büyük hayalim, bu 
işte bilinçli bir eğitmen kadrosuyla büyümek ve bu bi-
linci üyelerimize de aşılamak.” diyor. Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 39 Balgat / Çankaya / ANKARA
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GİRİŞİM / INITIATIVE

TRANSFORMING FROM A ROCK MUSICIAN TO ARTIFICAL 
INTELLIGENCE AND ROBOTICS PROFESSOR

SHEFFIELD UNIVERSITY ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS PROFESSOR NOEL SHARKEY 
SIGNS UNDER PROJECTS THAT DRAW ATTENTION OF THE WHOLE WORLD IN THIS FIELD.

ROCK MÜZİSYENLİĞİNDEN YAPAY ZEKA 
VE ROBOTİK PROFESÖRLÜĞÜNE
SHEFFIELD ÜNIVERSITESI YAPAY ZEKA VE ROBOTIK PROFESÖRÜ NOEL SHARKEY, BU ALANDA TÜM 
DÜNYANIN DIKKATINI ÇEKEN PROJELERE IMZA ATIYOR.

SELİN AKGÜN

One of the interesting speakers of the Innovation Week Turkey, 
the sixth of which organized by the Turkish Exporters Assembly 
(TİM), was Sheffield University Artificial Intelligence and 
Robotics Professor Noel Sharkey. According to Sharkey, one 
sector that will be impacted the most by the artificial intelligence 
and robotics in the coming five years is the service sector. Production 
and presentation of food and similar works will be done by robots. 
Sharkey highlights that we will begin to see the autonomous vehicles 
around in 5-10 years. 

Possesses expertise in various fields
Sheffield University Artificial Intelligence and Robotics Professor 
Noel Sharkey is one of the innovative entrepreneurs who inclined 
towards to science from being a rock musician and has signed under 
important projects since 1979 with his works in the field of artificial 
intelligence and robotics. We asked Sharkey, who had been a rock 
musician until the age of 28 and later decided to receive college 
education, how he had made the decision of having a career in the 
field of artificial intelligence and robotics and here is his answer: “I 
started my college education at the age of 28. I studied psychology. 
I completed my master’s and doctorate degrees at Exeter University. 
At that time, I chose to study in the field psychology of artificial 
intelligence. My first job was at the Artificial Intelligence Lab of Yale 
University in the USA. Later, I became the head of the Computer 
Modeling of Psychology Lab of Stanford University. After Stanford, I 
gave linguistics lectures at Essex University in England. After Essex, I 
was transferred to Exeter University Computer Engineering 
Department. I have been a professor at Exeter University in the field 
of artificial intelligence and robotics for 24 years. I have a doctorate 
degree in psychology. I am a licensed information technology specialist 
besides being a licensed electric engineer. I am a member of various 
institutions and organizations such as the World Navigation 
Institute, the British Computer Society, the Engineering Technologies 
Institute, and the Experimental Psychology Society.”     

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) altıncısını dü-
zenlediği Türkiye İnovasyon Haftası’nın en dikkat çe-
ken konuşmacılarından biri de Sheffield Üniversitesi 
Yapay Zeka ve Robotik Profesörü Noel Sharkey’di. 
Sharkey’e göre gelecek 5 yılda robotik ve yapay zekanın 
en fazla etkileyeceği sektörlerden biri hizmet sektörü 
olacak. Gıda üretimi, gıda sunumu gibi işler robotlar 
tarafından yapılacak. Sharkey, 5-10 yıl içinde otonom 
araçları da görmeye başlayacağımızın altını çiziyor.

Farklı alanlarda uzmanlığa sahip
Yapay zeka ve robotlara yönelik çalışmalarıyla global arenada 
1979’dan bu yana ses getiren projelere imza atan Sheffield 
Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Profesörü Noel Sharkey, 
rock müzisyenliğinden yapay zekaya yönelen inovatif giri-
şimcilerden biri. 28 yaşına kadar rock müzisyenliği yapan 
sonrasında radikal bir kararla üniversite eğitimine başlayan 
Sharkey’e yapay zeka ve robotik alanında bir kariyer yapma-
ya nasıl karar verdiğini sorduk ve şu yanıtı aldık: “28 yaşında 
üniversiteye gittim. Psikoloji okudum. Master ve doktoramı 
ise Exeter Üniversitesi’nde tamamladım. Bu dönemde yapay 
zeka üzerine psikoloji alanına geçtim. İlk işim, ABD’de Yale 
Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaydı. Ardından 
Stanford Üniversitesi Psikolojinin Bilgisayarlı Modellemesi 
Laboratuvarı’nın başına geçtim. Stanford’dan sonra İngilte-
re’de Essex Üniversitesi’nde dilbilimi eğitimi verdim. Es-
sex’ten sonra Exeter Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’ne geçtim. 24 yıldır da Sheffield Üniversitesi’nde 
robotik ve yapay zeka alanında profesörüm. Psikoloji alanın-
da doktoram var. Lisanslı enformasyon teknolojileri uzman-
lığının yanı sıra lisanslı elektrik mühendisiyim. Dünya Navi-
gasyon Enstitüsü, Britanya Bilgisayar Topluluğu, Mühen-
dislik Teknolojileri Enstitüsü ve Deneysel Psikoloji Toplu-
luğu gibi pek çok farklı enstitü ve derneğe de üyeyim.”

GİRİŞİM / INITIATIVE
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Özel bir laboratuvarı yönetiyor
Farklı alanlarda proje üreten Noel Sharkey, çalışma 
metodolojisinin yaptığı projeye göre değiştiğini söylü-
yor. Robotik odaklı çalıştığında dizayn ve programla-
maya yöneldiğini belirten Sharkey, “Aynı zamanda 
psikolog olduğum için deneysel işlerde de iyiyim. Yani 
robotları test etmeyi, deneysel yaklaşmayı bilirim. Son 
dönemde iki farklı işe yöneldim. Birleşik Krallık Mü-
hendislik ve Fiziksel Bilimler Araştırma Konseyi, or-
duyu temsil ediyor. Başlıca araştırma fonu sağlayan 
kuruluş olarak öne çıkıyor. Ben de bu konseyin kıdem-
li medya sözcüsüyüm. Son 6 yıldır işim, medyaya ro-
botik ve yapay zeka alanında gerçekte neler olduğunu 
anlatmaktı. Çünkü kamuoyu, bu alanlarda olduğundan 
daha fazla ilerleme var sanıyordu. Bunu yaparken ro-
bot etiği üzerine çalışmaya başladım. Etik için hukuk 
eğitimi de aldım. Robot etiği, yasaları ve insan sorum-
luluğu üzerinde çalışıyorum. 1997’den bu yana popü-
ler medyada da görev yapıyorum. BBC’nin bir kanalın-
da çocuklar için teknoloji programında sunucuyum. 
Bir diğer kanalında ise Robot Savaşları Programı’nda 
jüriyim. Bu çalışmalar nedeniyle çok yoğunum. Shef-
field Üniversitesi’nde 8-9 kişilik takımımla, özel bir 
laboratuvarı yönetiyorum ve robotik üzerinde çalışı-
yorum. Temel sorumluluğum ise robotiğin temelleri 
üzerine. Lahey’de de ofisimiz var. Orada ise robotiğin 
bütün alanları üzerine yeni politikalar geliştirmeye 
odaklanıyorum.” diyor.

Hayallerini gerçekleştirmek istiyor
Noel Sharkey, yapay zeka ve robotik sistemlerin yakın 
gelecekte en çok hangi sektörleri etkileyeceği hakkında 
ise şu yorumda bulunuyor: “Gelecek 5 yılda robotik ve 
yapay zekanın en fazla etkileyeceği sektörlerden biri 
hizmet sektörü olacak. Gıda üretimi, gıda sunumu gibi 
işler robotlar tarafından yapılacak. 5-10 yıl arasında 
otonom araçları da göreceğiz.” 
Çok fazla hayalinin olduğunu söyleyen Noel Sharkey, 
“Teknoloji, iklim kontrolü ve iklim değişikliği zararını 
tamirde daha fazla kullanılmalı. Örneğin, mercan resif-
lerindeki zararı bulan robotlar var. Su kalitesini ölçen 
veya su bulan robotlar var. Ama neredeyse hiç kimse 
fonlama yapmıyor. Bu alanda çalışan insanlar başka 
projeler için aldıkları fonlardan artırıp buraya aktarı-
yor. Şu an küçük otonom denizaltı robotları var. Ark-
tik buzullarına gidiyor ve hareketlerini takip ediyorlar. 
Rüyam, bu çabaların meyvesini vermesi. Teknolojinin, 
insanlığın gıda ihtiyacının hizmeti için kullanılması. 
Gıda verimliliğinde teknoloji çok yararlı olacak. Çok 
sayıda tarım makinesi çıktı. Örneğin, Avustralya’da 
dronelar, meyvelerin toplanacak olgunluğa erişip eriş-
mediğini kontrol için kullanılıyor. Bu teknolojilerin bir 
araya getirilmesini ve daha iyi tarım teknikleri gelişti-
rilmesini istiyorum. Böylece kuraklığın önüne geçile-
bilir, iklim değişikliğine etki edilebilir.” açıklamasında 
bulunuyor.

Manages a private lab
Noel Sharkey who generates projects in various fields says 
that his work methodology changes depending on the 
project on which he works. Stating that he inclines towards 
design and programming when he focuses on robotics, 
Sharkey says, “I am good at experimental works because I 
am a psychologist as well. In other words, I know how to 
run tests with robots and approach experimentally. I have 
inclined towards two different things recently. United 
Kingdom Engineering and Physical Sciences Research 
Council represents the army. It becomes to prominence as 
a leading establishment that funds researches. I am the 
senior spokesperson of this council. My job for the last six 
years has been to convey what really is going on in the field 
of artificial intelligence and robotics because public 
opinion is towards thinking that there is more advancement 
in this field than there is in reality. I began working on 
ethics of robotics while doing this job. I studied law for the 
ethics. I am working on laws and ethics of robotics and 
human responsibility. I have been working in popular 
media since 1997. I’m on a technology show for kids on 
one of the channels of the BBC. In another BBC channel, 
I’m a juror in Robot Wars. I have been very busy because of 
these works. I run a private lab with my team of 8-9 at 
Sheffield University and I work on robotics. My main 
responsibility is on the basis of robotics. We have an office 
in The Hague. There, I focus on developing new policies in 
all areas of robotics.     

He wants to make his dreams come true
Noel Sharkey comments on what sectors of the artificial 
intelligence and robotic systems will be most likely to 
impact in the near future: “In the next five years, one of 
the sectors that robotics and artificial intelligence will 
mostly impact is the service sector. Works such as food 
production and food presentation will be done by robots. 
We will also see autonomous vehicles around in 5-10 
years.”
“Technology should be used more in repairing the damage 
of climate control and climate change,” says Noel Sharkey 
who has too many dreams. For example, there are robots 
that can find damages in the coral reefs. There are robots 
that measure water quality or find water. But almost no 
one is doing the funding. People who are working in this 
area are transferring the excess funds from other projects. 
There are now small autonomous submarine robots. They 
go to the Arctic glaciers and follow their movements. My 
dream is to see the fruits of these efforts. The use of 
technology to serve humanity’s food needs. Technology in 
food efficiency will be very useful. A large number of 
agricultural machines came out. For example, in Australia, 
drones are being used to control whether or not fruits 
reached the ripeness to be picked. I want these technologies 
to come together and develop better agricultural 
techniques. Thus, drought can be prevented, climate 
change can be affected.”

Sheffield Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik 
Profesörü Noel Sharkey

Sheffield University Artificial Intelligence and 
Robotics Professor Noel Sharkey
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

TASARIMLARIYLA YUNANISTAN, ISRAIL VE DANIMARKA’YI FETHEDEN SENAY AKER, HER 
ÜRÜNÜNÜ EL EMEĞI GÖZ NURU ILE IŞLIYOR.

SENAY AKER, WHO HAS MADE A HIT WITH GREECE, ISRAEL, AND DENMARK THANKS TO 
HER DESIGNS, ENGRAVES ALL OF HER PRODUCTS WITH UTMOST CARE.

THE FAME OF HER DESIGNS REACHED BEYOND THE 
TURKISH BORDERS 

Modaevi geçmişiyle tasarım dünyasının tüm detaylarına ha-
kim olan Senay Aker, 2007’de kendi ismiyle bir marka yarat-
tı. Kumaş çeşitlerine ve dikişe yönelik deneyimini aplike de-
senlerle birleştirerek tamamen el yapımı özel yastık, çanta, 
mutfak önlüğü, clutch, yelek ve ayakkabı gibi tasarımlara 
yönelen Aker’in ürünleri Danimarka, İsrail ve Yunanistan’da 
büyük talep görüyor. Aker, 2018’de KOSGEB kredisi ile ken-
di atölyesini açarak istihdam yaratmayı planlıyor.

Tasarımlarına yurt dışından çok talep var
İstanbul Kadıköy’de uzun yıllar annesiyle birlikte bir 
modaevi işleten Senay Aker, moda ve tekstil dünyasıyla 
yakından ilgili bir isim. 20 yıl boyunca bu işi yapan Aker, 
dikiş ve kumaş bilgisi gibi her detayı annesinden öğren-
diğini söylüyor. Daha sonra farklı bir kariyer yolu seçen 
Aker, Beykoz’daki evini atölyeye çevirerek, 2007’de Senay 
Aker markasını yaratmaya karar veriyor. Aker’e kendi mar-
kasını kurgulama fikrinin nasıl doğduğunu sorduk ve şu 
yanıtı aldık: “Kadıköy’de patchwork odaklı bir kurs vardı. 
Bu kursa yazılmak istiyordum ama fiyatı çok pahalıydı. 
Kursun örnek olarak koyduğu ürünü, kendi metodumla, o 
kursa gitmeden modelini çıkararak yaptım. Sonrasında İS-
MEK’in kurslarına gittim ve klasik patchwork eğitimi al-
dım. Ama bu beni çok etkilemedi. Aplike desenleri çalışmak 
beni daha çok motive etti. Renk ve modelleri bu şekilde çok 
daha özgür biçimde kullanabiliyorsunuz. Sonrasında kendi 
tasarımlarımı üretmeye başladım. @senayaker adlı Instag-
ram hesabımı açtım. Yastık ve koton çanta tasarımlarına 
ağırlık verdim. Bu süreci zamanla yatak örtüleri, kol çanta-
ları ve clutch modelleri takip etti. Tasarımlarımda tamamen 
koton malzemeler ve keten kumaşlar kullanıyorum. Ürün-
lerim yurt dışında da büyük beğeni topladı ve farklı sipariş-
ler almaya başladım. Danimarka, İsrail ve Yunanistan’dan 
bana ulaşan ve tasarımlarımla ilgilenen kişilerle tanıştım.

Having mastered all the details of the design world with her 
fashion house background, Senay Aker created a brand in 2007 
under her own name. Aker’s products are in great demand in 
Denmark, Israel and Greece. Aker aimed towards designing 
handmade products such as special pillows, bags, kitchen 
aprons, clutches, vests, and shoes by combining her experience 
with a variety of fabrics, sewing, and appliqués. Aker plans to 
create employment by opening her own workshop with a 
KOSGEB loan in 2018.

Her designs are in demand abroad
Senay Aker, who runs a fashion house in Kadıköy, İstanbul with 
her mother for many years, is closely related to fashion and 
textile world. Aker, who has been doing this for 20 years, says 
she learned every detail from her mother, such as sewing and 
fabrics. After choosing a different career path, Aker decided to 
create the Senay Aker brand in 2007 by turning her house in 
Beykoz into a workshop. We asked Aker how the idea of 
creating her own brand came about and here is her answer: 
“There was a patchwork focused course in Kadıköy. I wanted to 
register this course but it was very expensive. They were making 
a product during the course and I created it with my own 
method without attending the course, by modeling the product. 
Then I went to ISMEK’s courses and got classical patchwork 
training. But that did not impress me very much. Working on 
appliqué patterns motivated me more. You can use colors and 
models much freer in this way. Then I began to produce my own 
designs. I opened an Instagram account named as @senayaker. 
I focused on designing pillows and cotton bags. Over time, 
bedspreads, shoulder bags, and clutch models followed them. I 
use totally cotton and linen fabrics in my designs. My products 
have been very popular abroad and I started to receive various 
orders. I have met people who came to me from Denmark, 
Israel, and Greece who were interested in my designs.”

TASARIMLARININ ÜNÜ TÜRKİYE 
SINIRLARINI AŞTI

ZANAAT / CRAFT

Senay Aker markasının kurucusu Senay Aker

Creator of the Senay Aker brand Senay Aker

ZANAAT / CRAFT
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Her detay el emeği ile işleniyor
2008 yazından bu yana tasarımlarını yurt dışında Dani-
marka, İsrail ve Yunanistan’a gönderen Senay Aker, Tür-
kiye’de ise Bozcaada’daki Baachus ve evdekedivar.com 
olmak üzere iki nokta ile çalışıyor. 2017’de KOSGEB ile 
görüşen Aker; KOSGEB kredisi ile kendi internet sitesini 
kurmak, makine yatırımına ağırlık vermek ve bir atölye 
açarak istihdam yaratmak istiyor. Tasarımlarının tama-
men doğaçlama bir şekilde geliştiğini söyleyen Aker,  
“Genelde kedi, köpek ve baykuş gibi hayvan figürlerine 
odaklanıyorum. Bazen de olan çizimler üzerinde oynuyo-
rum. Çizimleri üç boyutlu hale getirip kapı süsleri yapı-
yorum. Yelek tasarımlarına başladım. Bir sonraki adımım 
ise ayakkabı ve puf minder tasarımı olacak. Şu an bu ürün 
gruplarının demoları üzerinde çalışıyorum. Kendi atöl-
yem olduğunda ürün çeşidinin de hızlı bir şekilde artaca-
ğını düşünüyorum. Yaptığım iş gereği sürekli üretmek 
durumundayım. 7/24 çalışsam, 7/24 işim var diyebili-
rim. Müşterilerim toplu sipariş veriyor. Bu nedenle tasa-
rım sürecini her defasında farklılaştırmaya çalışıyorum. 
Örneğin, bir kedi figürü çalışırken, tasarımı farklı detay-
larla üç boyutlu hale getirebiliyorum.  İlk önce modelin 
kalıbını kağıda çıkarıyorum. Sonra kağıdı kumaşa mon-
teliyorum. Ardından ana kumaş üzerine geçiriyorum. 
Buna kağıtlama usulü aplike deniyor.  Bu konuda tasa-
rımlarımı farklı kılan en önemli detay, makine kullanma-
dan her şeyi el yapımı kurgulamam. Bu nedenle ürünle-
rim çok daha farklı bir görselliğe sahip oluyor. “ diyor.

Hayali, Kopenhag’da tasarım atölyesi açmak
Yurt dışında en çok baykuş formlu yastık ve çantaların ter-
cih edildiğini belirten Aker, “Geçtiğimiz yıl Kopenhag’a gi-
dip stand açtım. Ürünlerime kadınlar kadar erkeklerin de 
büyük ilgi gösterdiğini gözlemledim. Erkekler rahatlıkla 
alışveriş yapıyor. Çanta ve yastık tasarımlarıma yurt dışın-
da erkekler de büyük ilgi gösteriyor. Türkiye’de yılbaşı se-
zonunda en çok yastık satılıyor. Yaz aylarında ise çanta ta-
lepleri artıyor. Tasarımlarım daha çok kurumsal sipariş 
odaklı.  Örneğin, Frida çanta tasarımlarım İsrail’de büyük 
beğeni topluyor.  İsrail’deki müşterim, bu çantaları benden 
alıp Tel Aviv’deki Sanatçılar Çarşısı’nda satıyor. Burada 
tamamen el emeği ürünler satılıyor. Farklı dönemlerde İs-
tanbul’da düzenlenen kermeslere de katılıyorum. Yurt dı-
şında el emeği ürünlere büyük değer veriliyor. Bu nedenle 
tasarımlarımı yurt dışına göndermek beni çok daha mutlu 
ediyor. Ürünlerimin fiyat aralığı ise 20-85 TL arasında de-
ğişiyor.” yorumunda bulunuyor. Özel günlerde yoğunluğu-
nun daha da arttığını ifade eden Aker, yurt dışına her yıl 
ortalama 200 yastık ve 500 çanta tasarımı gönderiyor. 
Türkiye’de ise en çok çanta ve mutfak önlüğüne talep oldu-
ğunu söylüyor. Senay Aker’in en büyük hayali ise yakın 
gelecekte Kopenhag’da bir tasarım atölyesi açmak…

Her dream is to open a design workshop in Copenhagen
Aker said that mostly owl-shaped pillows and bags are 
preferred abroad: “I went to Copenhagen last year and 
opened a stand. I have observed that men are as much 
interested in products as women are. Men are shopping at 
ease. Bags and pillow designs are also of great interest to 
men abroad. During the New Year season mostly pillows 
are sold in Turkey. In the summer months, the number of 
bag orders increase. My designs are mostly focused on 
institutional orders. For example, my Frida bag designs are 
highly appreciated in Israel. My client in Israel purchases 
these bags from me and sells them at the Artisans’ Bazaar 
in Tel Aviv. They sell completely handmade products 
there. I also participate in the kermises organized for 
different occasions in Istanbul. Handmade products are 
highly appreciated abroad. For this reason, it makes me 
much happier to send my designs abroad. The price range 
of my products varies between 20-85 TL.” Stating that she 
becomes much busier on special occasions, Aker sends an 
average of 200 pillows and 500 bags every year abroad. In 
Turkey, mostly bags and kitchen aprons are in demand 
says Senay Aker. Her greatest dream is to open a design 
studio in Copenhagen in the near future.

Every detail is engraved with care
Since the summer of 2008, Senay Aker sends her designs 
abroad to Denmark, Israel, and Greece. She works with 
two locations in Turkey: Baachus in Bozcaada and 
evdekedivar.com. Aker who met with KOSGEB in 2017 
wants to build her own website, focus on machine 
investment and create employment by opening a workshop 
by getting a loan from the establishment. Aker says that 
her designs have evolved completely improvised: “I usually 
focus on animal figures like cats, dogs, and owls. 
Sometimes I juggle with the drawings. I turn them into 
three-dimensional and make door ornaments. I started 
designing vests. The next step will be designing shoes and 
cushions. I am currently working on demos of these product 
groups. I think that the product variety will increase 
rapidly when I have my own workshop. I have to produce 
constantly for the work I do. I can tell that if I were to work 
24/7 I would have work to do 24/7. My customers give 
bulk orders. For this reason, I try to differentiate the 
design process every time. For example, while working on a 
cat figure, I can make the design three-dimensional by 
adding various details. First I create a model on paper. 
Then I attach the paper to the fabric. Then I transfer it to 
the main fabric. This is called paper style appliqué. The 
most important detail that differentiates my designs in 
this regard is that I edit everything handmade without 
using a machine. For this reason, my products have a much 
different visual appearance.” 
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İNSAN İKİ 
YOLCUDUR! 

Tren bir metafor, turna bir kitap, yol bir nehir ve insan bir…
Çocuk! Bunu yenilerde düşündüm. Büyüdük, büyüyeme-
dik, içimdeki çocuk, cebimdeki haylaz, fikrimdeki kız ve 
gözümdeki arzu derken, bir de baktık ki, o arpa boyu dediği-
miz yolu boydan boya geçmişiz de, trenin ovadan geçiş tö-
reni gibi bir uğurlama içinde kendimize el sallıyoruz!
Genç ölmek, erken gitmek, vakitsiz ayrılmak, dünyaya do-
yamamak, kalanı da kalan günlerinden eksiltiyor, eksik bı-
rakıyor, insan bir yakınını vakitsiz yitirince, eskiden ara sıra 
kendini iyi hissetmiş olsa da, bir daha hiç iyi hissetmiyor, 
olamıyor da zaten. Galiba içimizdeki çocuk gibi, bir de içi-
mizdeki yolcu var. Bazen bizden önce gidiyor, bazen uyu-
yor, bazen de onunla karşılaşıyoruz! O dönerken bizim daha 
yola yeni çıkmış olduğumuz da oluyor! Bazen söz geçireme-
diğimiz, didiştiğimiz, sonra da “ne halin varsa gör!” diye 
bıraktığımız da o. Biz onu terketmeye dünden razıyız da, o 
bizi bırakır mı, biraz şüpheli! Kovsan da gitmez dedikleri 
türden bir iç-yolcu. Sanırım zaman zaman “içimde bir boş-
luk var, ne yapsam dolmuyor!” deyişimiz de, işte onun, 
iç-yolcumuzun alıp başını gittiği zamanlara denk geliyor. 
Habersizce gidip sessizce döndüğü için de, gidişini gelişini 
fark etmiyoruz. Etmiyoruz ama bir boşluk, bir sıkıntı da 
oluyor. Siz bu yazıyı okurken ben…Böyle başlayan cümlele-
re bayılırım. Hiç kuramadığım için olsa gerek, biraz da kıs-
kanırım. Hayır efendim, siz bu yazıyı okurken ben ya bir 
başka yazı yazıyor olacağım ya İstanbul içinde bir yerden bir 
yere gitme telaşını yaşayacağım, en çok sabah treniyle Eski-
şehir’e gidiyor olabilirim ki, işte yazı yazmak kadar güzel ne 
var diye sorarsanız, trenle Eskişehir’e gitmek derim! Bu ta-
bii benim. O esnada arkadaş, yani içimdeki yolcu ne yapıyor, 
nerededir bilemem. Büyük olasılıkla evde çay koymuş, çay 
biraz demini alsın diye beklerken de uyumuş olabilir. Biraz-
dan uyanacak, benim yerime okuyup yazmaya başlayacak-
tır. Nasıl yazıyorsun, şiir nereden geliyor diye soranlara, 
komşudan demek isterim. İnanırım da aslında. Komşuları-
mız olmasa şiir de olmazdı, yazamazdık da. Eh otobüste, 
vapurda, trende, yanımızda oturan da komşumuz değil mi-

dir, öyleyse ona bir harf uzat ki o sana bir sözcük olarak 
gelsin! İçimizdeki yolcu bazen yanımızdaki komşudur. İçi-
mizdeki yolcu da başını omzumuza koymak ister. İnsan 
bazen içiçe iki kişi olmak ister. Bazen olur, farkına varmaz. 
Kendisinin iki arası ya da iki yakası arasında gider gelir, gi-
der bazen de kalır, dönmez.  İç yolculuk, içe yolculuk dedik-
leri şeyden geçilmiyor şimdi. Ama bir yorum farkı var. İnsa-
nın kendine gelmesi değil, kendisinden gitmesidir bence içe 
yolculuk, kendinden çıkması, kendini karşısına alması, 
hatta ayrılmasıdır. İnsanın dünyaya atılması dedikleri şey, 
belki de insanın içine değil, içinden atılmasıdır. Üstelik 
buna da ihtiyacımız vardır. İçimizde fazla kalırsak, içli değil 
bencil oluruz, bencil olursak yalnız kalırız. Yalnız kalırsak da 
tek başına oluruz. Oysa insan tek değil, iki başına olmalı değil 
midir? Eskiden bir şiir yazmıştım, “İnsan İki Kişidir” adını 
taşıyan. “İnsan iki yolcudur” demek istemişim aslında. O şi-
iri yazdığım zamanlarda hayat denen mesainin günlük sınır-
ları içinde yaşadığım için, haliyle fazla gezip dolaşmıyordum. 
Ne zaman ki mesaiden hayata çıktım, o zaman içimdeki yolcu 
uyandı işte. Bazen ben onun yerine yazıyorum, o benim yeri-
me yaşıyor, bazen ben onun yerine geziyorum, o oturuyor. 
İçinizdeki yolcuya iyi yolculuklar, iyi yıllar!

Train is a metaphor; crane is a book; path is a river; human is a child! 
I just thought of this recently. Some of us grew up; some of us did 
not; as we get lost running between our inner children, the little 
rascals in our pockets, the girls in our minds and the desires in our 
hearts, we realize that we have traveled across our paths and waving 
ourselves goodbye as if we are at a farewell ceremony! When we lose 
someone close all too soon we feel half empty; although we used to 
feel well once… Dying young; passing away early; leaving untimely; 
not getting enough of the world… We never feel better again after 
that loss. Just like the inner child, there is also the inner passenger. 
Our inner passenger sometimes leaves or sleeps even before we do. 
Sometimes we run into each other! Sometimes as we just begin the 
journey, our inner passenger completes it already. Sometimes we 
just cannot get along, fight and say “whatever!” and let go! It is 
easy for us to leave that inner passenger but it is very doubtful that 
the inner passenger will leave us alone. After all, this inner 
passenger is the type that sticks around no matter what. 
Remember the times that you think “I feel emptiness; no matter 
what I do it does not go away!” Those are the times when your 
inner passenger leaves, because it leaves and returns in silence 
you don’t feel the traffic. You only feel the emptiness and 
distress. While you are reading these words I will be… I love a 
sentence that begins like this! I also feel kind of envious; it must 
be because I never get the need to use such a sentence. No, sir! 
While you are reading these words I will be writing another 
article or I will be in a rush for getting to somewhere in İstanbul. 
I would be traveling to Eskişehir on the morning train at most 
and this is the only thing I can imagine that is better than 
writing. This is me of course! I do not know what my inner 
passenger will be doing at that moment; probably busy making 
some tea at home and fall asleep while waiting for it to steep. My 
inner passenger will be waking up soon and begin to write and 
read on my behalf. I would like to answer to people who ask how 
I write or where does the poetry come from like this: from my 
neighbor. It is actually believable. If it were not for our neighbors 
who sit next to us on a bus or a train or on a ferry we would not 
be writing poetry. So, you shall give your neighbor a letter and 

watch it come back as a word. Our inner passengers are sometimes 
our neighbors who want to lean on our shoulders. Human wants to 
be two souls intertwined sometimes. Sometimes this happens 
without realizing it. One travels between two sides of oneself; 
sometimes leaves one side and does not come back. Nowadays, what 
they call as an inner journey or journey to your soul seems like 
everywhere. However, there is a difference in interpretation. It is not 
a person coming to himself, but going from himself, I think inner 
journey means self-emancipation, self-acceptance, even 
separation. The thing that people call as being thrown into the 
world is perhaps not to be thrown in, but to be thrown out of 
himself. In fact, we need that. If we stay in there too long, we 
become selfish; we are left alone if we are selfish. If we are alone, 
we are lonesome. But one should not be lonesome; one should be 
twosome, right? I wrote a poem long time ago called “Human is 
Two Persons”.  I actually meant to call it “Human is two 
passengers”.  At the time I wrote the poem, I was still living within 
the borders of the shift called life; therefore, I was not around much. The 
moment I switched from shift to life, the passenger within me has 
awakened. Sometimes, I wrote on his behalf and he lives on mine. 
Sometimes, I stroll around on his behalf and he stays home. I wish the 
passenger within you has a nice journey and a happy new year! 

HAYDAR ERGÜLEN

HUMAN IS TWO PASSENGERS!
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BERİL ŞEN

AN OLD TIME RITUAL UNDER THE LIGHT 
BEAMS: HAMMAM

Hamam bir ritüeldir. Temizlikten sosyal paylaşıma, 
şifadan kısmet bulmaya kadar uzanan bir gelenektir. 
Mimarileriyle büyüleyen, ışık hüzmeleriyle dolu bu 
mermer tapınakların en güzelleri her dönemin değerli 
kenti İstanbul’da olmuştur. İşte size, hikayeleri, mi-
marilerindeki incelikleri ve miras aldıkları gelenekle-
riyle İstanbul’un en güzel, tarihi hamamları.

Hammam is a ritual. It is a tradition that reaches from 
cleaning and social sharing to healing and match-making. 
The most beautiful ones of these marble temples that 
mesmerize with their architectures and filled with light 
beams are located in İstanbul, a precious city of every age. 
Here are the prettiest historical hammams of İstanbul with 
their stories, architectural finess, and inherited traditions. 

IŞIK HÜZMELERININ ALTINDA 
BIR ESKI ZAMAN RITÜELI: 
HAMAM



AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMMAM
There is a hammam on the peninsula of historic İstanbul, which is 
famous for the person who has ordered its construction more than 
the hammam itself or its architect. The Ayasofya Hürrem Sultan 
Hammam, which was ordered by the wife of Kanuni Sultan 
Süleyman to be built to Mimar Sinan in the 16th century (1556-
1557), is striking between the Ayasofya and the Sultanahmet 
Mosque, the most famous buildings of the city. The area where this 
bath was originally built is where the historical Zeuksippos Baths, 
completely destroyed in 532, were located. The Ayasofya Hürrem 
Sultan Hammam has a special place in Turkish bath architecture; 
the first building where women and men sections are located on the 
same axis. This is a breakthrough innovation in bath architecture. 
This single bath with two domes on a single row is in the style of 
classical Ottoman hammam architecture with a double bath shape 
and a length of 75 meters. The hammam with all leaded domes has 
a core temperature of 42 degrees, a private cell temperature of 48 
degrees, and a steam rate of 100 percent. The bath, which preserved 
its original structure for 460 years and was actively used until 1910, 
was closed for many years. The Marmara Marble used in the 
faithful restoration of the structure is 1,300 square meters. In the 
ılıklık (warmth) section where you get rubbed with a coarse bath-
glove after sweating in the heating section, you can get to see toilets 
made of original Ottoman stones and a section called Hell. If you 
choose Sultan Ayvanı among the private cells with a temperature 
reaching up to 45 degrees, you can get a foam massage service here. 
The hammam basins are gold-plated; peştemals (hammam towels) 
and olive oil soaps are special productions. Mihri Restaurant in the 
garden of the bath was a kitchen in the part of Külhan where the fire 
of the bath was burnt. Today, you can take a journey in history 
by sitting in the shadow of centuries-old trees and watching 
Hagia Sophia.

AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI
Tarihi İstanbul yarımadasında bir hamam daha var ki yaptı-
ran hamamın kendisinden de mimarından da daha fazla ün 
salmış. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın, 16. 
yüzyılda (1556-1557) Mimar Sinan’a ısmarladığı Ayasofya 
Hürrem Sultan Hamamı, kentin en meşhur yapıları Ayasofya 
ile Sultanahmet Camii arasında hemen göze çarpıyor. Bu 
hamamın aslen inşa ettirildiği alan, 532 yılında tamamen 
yıkılan tarihi Zeuksippos Banyoları’nın bulunduğu yer. 
Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, Türk hamam mimari-
sinde özel bir yere sahip; kadınlar ve erkekler bölümlerinin 
aynı eksen üzerinde yer aldığı ilk yapı. Bu, hamam mimari-
sinde çığır açan bir yenilik. Tek sıra üzerinde iki kubbeli bu 
tek örnek hamam, çifte hamam şekli ve 75 metre uzunlu-
ğuyla, klasik dönem Osmanlı hamam mimarisi tarzında. 
Tüm kubbeleri kurşun ile kaplı hamamın göbek taşı sıcaklı-
ğı 42, halvet sıcaklığı 48 derece, halvetlerin buhar oranı ise 
yüzde 100. Özgün yapısını 460 yıldır koruyan ve 1910 yı-
lına kadar aktif olarak kullanılan hamam, uzun yıllar kapa-
lıydı. Hamamın orijinal mimarisine sadık kalınarak yapı-
lan restorasyonda, kullanılan Marmara Mermeri tam 
1.300 metrekare. Sıcaklık bölümünde terledikten sonra 
kese yapılan Ilıklık’ta orjinal Osmanlı taşları ile yapılmış 
tuvaletler ve Cehennemlik bölümü bulunuyor. Ortam sı-
caklığı 45 dereceye kadar ulaşan halvetlerden Sultan Eyva-
nı’nı seçerseniz, burada köpük masajı servisi de var. Ha-
mam tasları altın kaplama, peştamallar ve zeytinyağlı sa-
bunlar özel üretim. Hamamın bahçesindeki Mihri Resto-
ran, bir zamanlar hamamın ateşinin yandığı Külhan bölü-
mündeki mutfakmış. Bugün ise burada asırlık ağaçların 
gölgesinde oturup, Ayasofya’yı seyrederek tarihin içinde 
bir yolculuğa çıkabilirsiniz. 
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SADE, ESTETIK VE DINGIN: ÇEMBERLITAŞ HAMAMI
Mimar Sinan, hatalarını örtmek için süslemelere sığınma 
ihtiyacı duymayan bir mimardı. Ustalığının son dönem eser-
leri arasında bulunan Çemberlitaş Hamamı da Osmanlı’nın 
bu efsanevi mimarının, sadelik, estetik ve dinginliği korur-
ken, fonksiyonun öneminden vazgeçmeyişinin kaydadeğer 
bir örneği. Çemberlitaş’ta Divanyolu üzerinde, I. Constanti-
nus’un (M.S. 324-337) diktirdiği anıtın Vezir Hanı tarafında 
yer alan, gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçiler arasında ol-
dukça revaçta olan Çemberlitaş Hamam’ı, tarihi İstanbul’u 
iliklerinizde hissettiğiniz bir bölgede yer alıyor. Sultan II. 
Selim’in kadını ve Sultan III. Murad’ın annesi Nurbanu Sul-
tan tarafından Üsküdar’da Toptaşı’ndaki Vâlide-i Atik Külli-
yesi’ne gelir getirmesi için yaptırılan ve vakfedilen hamam, 
kitabesine göre 1584’te inşa edilmiş. Aslında yan yana bitişik, 
birbirinin tamamen benzeri bir çifte hamam olarak planlan-
mış. Büyük olasılıkla eskiden Divanyolu Caddesi üzerinde, 
Sultan Mahmut Türbesi tarafında olan kadınlar girişi artık 
yok. Erkek ve kadın bölümleri etrafında da üç kat soyunma 
odaları bulunan büyük birer kubbe ile örtülü. Her iki kubbede 
de aydınlık feneri bulunuyor. Bugün sadece kadınlar kısmı-
nın, ince sütunlara dayanan kemerlerin taşıdığı bir kubbecik-
le örtülü, zarif bezemeli aydınlık feneri orijinal halde. Hama-
ma gidenlerin ilk tercihi, yapının mimarisini incelemek değil 
kuşkusuz. Ancak Mimar Sinan’ın bu eseri, mimarisindeki 
incelikler ve detaylarla insanın aklını çeliyor. Çemberlitaş 
Hamamı’na özgü olarak, sıcaklık bölümlerinin planında ha-
mam mimarisindeki geleneklerden tamamıyla uzaklaşılmış. 
Bu, Mimar Sinan’ın her fırsatta farklı denemeler yapmayı 
sevdiği ya da bu yapı ile özel olarak yakından ilgilendiği şek-
linde de açıklanabilir. 

PLAIN, AESTHETIC, AND CALM: ÇEMBERLITAŞ HAMMAM
Mimar Sinan was an architect who did not need to hide behind 
engravings to disguise his mistakes. The Çemberlitaş 
Hammam, among the latest works of his mastership period, is 
a noteworthy example of this significant Ottoman architect’s 
not ignoring the importance of functionality while maintaining 
simplicity, aesthetic, and calmness. Popular among the locals 
and tourists, the Çemberlitaş Hammam, on the Vezir Han side 
of the monument erected by Constantinus I (AD 324-337) on 
the Divanyolu in Çemberlitaş, takes place in a district where 
you feel the flow of the historic İstanbul in your blood. Built by 
Sultan II. Selim’s woman and Sultan III. Murad’s mother 
Nurbanu Sultan in Üsküdar in order to contribute to the 
Vâlide-i Atik Complex in Toptaşı, the hammam was 
constructed in 1584 according to its epitaph. In fact, it was 
planned as a twin bath, adjacent to each other. The women’s 
entrance that used to be most likely on Divanyolu Street on the 
side of Sultan Mahmut’s Tomb no longer exists. The men’s and 
women’s sections are surrounded by a large dome with three 
layers of changing rooms around them. Both domes have 
lanterns. Today, only the lantern, covered with elegant 
ornaments and a dome carried by thin arches, at the women’s 
section is in its original state. The first preference of those 
going to the baths is not to examine the architecture of the 
building, of course. However, this work of Mimar Sinan allures 
people with its finess and its architectural details. Peculiar to 
Çemberlitaş Hammam, the plans of the sıcaklık (heating) 
sections deviated from the traditions of the bath architecture 
completely. This can also be explained by the fact that Mimar 
Sinan loved to do different experiments at every opportunity or 
was particularly interested in this structure.

0  6  8 raillife ŞUBAT / FEBRUARY 2018 raillife ŞUBAT / FEBRUARY 2018       0  6  9



GEZİ / TRAVEL

ILK BAROK HAMAM: CAĞALOĞLU HAMAMI
Bir zamanların basın dünyasının kalbi Bâb-ı Âli’nin yanı 
sıra her devir ticaretin nabzının attığı Kapalı Çarşı’nın 
yanıbaşındaki Cağaloğlu Hamamı, İstanbul’un her açıdan 
süregelen canlı ve dinamik yaşamının hep içinde oldu. 
Sultan I. Mahmut hamamı, 1741’de Ayasofya Camii ve 
Kütüphanesi’ne katkı sağlaması amacıyla yaptırıyor. İs-
tanbul’daki büyük çarşı hamamlarının sonuncusu olan ve 
günümüze dek iyi korunmuş olarak gelebilen hamamın en 
önemli özelliklerinden biri, Barok mimari tarzda yapılan 
Osmanlı dönemine ait ilk hamam olması. Dört eyvanlı ve 
dört halvet hücreli hamam mimarisinin tipik bir örneği 
olan yapının erkekler giriş kapısı ana caddeye açılırken, 
kadınlar kapısının da kendi ayrı sokağına açılmasının ko-
runmuş olması, o dönem geleneğine anlamlı bir atıf niteli-
ğinde. Cağaloğlu Hamamı’nın, İstanbul’da bulunan ha-
mamlar arasında, sıcak-soğuk dengesini en iyi koruyan 
hamamlardan biri olduğuna dair inanış yersiz değil. Ha-
mamın ısınma sistemi en başından beri hiç değişmemiş; 
hâlâ zeytin çekirdeği ile ısınıyor ve sıcak hava sarnıç ben-
zeri bir tasarımla yapının her tarafına dağılıyor. Bu şekilde 
üç yüz yıllık bir gelenek de korunmuş. Prestijli Amerikan 
gazetesi The New York Times tarafından yayımlanan “Öl-
meden önce görülmesi gereken 1000 mekan” kitabında yer 
alan Cağaloğlu Hamamı, açıldığı günden bu yana Mustafa 
Kemal Atatürk, Florence Nightingale, John Travolta, Kate 
Moss gibi birçok tarihi ve önemli misafiri ağırlamış. 

FIRST BAROQUE BATH: CAĞALOĞLU HAMMAM
The Cağaloğlu Hammam near the Grand Bazaar, where the 
trade pulsated in each period of time as well as being located 
in Bab-ı Âli which was once the heart of the press world, has 
always been in the vivid and dynamic life of İstanbul. The 
Sultan Mahmut I had the hammam built in 1741 in order to 
contribute to the Hagia Sophia Mosque and Library. One of 
the most important features of the extant bath which is the 
last of the big bazaar baths in İstanbul is being the first 
bath of the Ottoman period in the Baroque architectural 
style. As the men’s entrance of the structure, a typical 
example of bath architecture with four-iwan and four-
private cells, opens to the main street, the women’s 
entrance opens to a different street, which is a meaningful 
reference to that period’s tradition. The belief that the 
Cağaloğlu Hammam is one of the baths that best protects 
the hot-cold balance among the baths in İstanbul is well-
grounded. The heating system of the bath has not changed 
at all since the beginning; it is heated still with olive seeds 
and hot air is circulated all over the cistern-like design. In 
this way, a tradition of three hundred years is preserved. 
The Cağaloğlu Hammam, which took place in the book 
entitled “1000 Places to See Before You Die” published by 
the prestigious American newspaper The New York Times, 
has hosted many historical and important guests such as 
Mustafa Kemal Atatürk, Florence Nightingale, John 
Travolta and Kate Moss since the day it was opened.

KEŞFET / EXPLORE
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FROM THE MASTER OF ARCHITECTURE TO THE MASTER OF SEAS 
It is inevitable to mention the name of Mimar Sinan more than 
once while referring to the historical structures of İstanbul. Here 
is another hammam imagined by the master: Kılıç Ali Paşa 
Hammam. The Kılıç Ali Paşa Complex on the side of the 
Bosphorus facing Tophane’s square is spectacular for a place on 
the road. The hammam, as part of this complex, was built by 
Mimar Sinan in 1578-1583 by the order of Chief Admiral Ali 
Paşa. Kılıç Ali Paşa is known as one of the most successful and 
powerful commanders of the Ottoman navy. Tophane is one of 
the earliest areas of İstanbul which is identified with maritime. 
Built to serve the marines, the bath was reopened after extensive 
restoration, completed recently in seven years. As the streets 
surrounding it and the ground level of the square were elevated 
later, the hammam seems as if it was built on a hollow surface 
and today attracts attention with its striking exterior silhouette. 
Dominated by the magnificent grand dome and filled with light 
beams, the resting section, three sides of which are surrounded 
by sofas, is quite spacious. In the restoration, the elephant-eye 
glasses used in all lanterns above dressing, heating, and airing 
sections are designed by taking Mimar Sinan’s Haghia Sophia 
bath as an example.

MIMARININ USTASINDAN DENIZIN HAKIMINE: KILIÇ ALI PAŞA HAMAMI
İstanbul’un tarihi yapılarına değinirken birden çok kez Mi-
mar Sinan’ın adını anmak kaçınılmazdır. İşte ustanın hayal 
ettiği ve elinin değdiği bir hamam daha; Kılıç Ali Paşa Hama-
mı. İstanbul Boğazı’nın Tophane meydanına bakan tarafın-
daki Kılıç Ali Paşa Külliyesi, yol üstü bir yer için fazlasıyla 
görkemlidir. Hamam, bu külliyenin bir parçası olarak, 1578-
1583 tarihlerinde Kaptan-ı Derya Ali Paşa tarafından Mimar 
Sinan’a inşa ettirilmiş. Kılıç Ali Paşa, Osmanlı donanmasının 
en başarılı ve güçlü komutanlarından biri olarak nam salmış. 
Tophane, İstanbul’un denizcilikle bağdaşmış en eski bölgele-
rinden biri. Leventlere hizmet vermek amacıyla inşa edilen 
hamam, yedi yıl süren ve yakın bir zamanda tamamlanan, 
kapsamlı restorasyonun ardından yeniden açıldı. Etrafını sa-
ran sokaklar ve meydanın zemin kotu sonradan yükseldiği 
için bugün çukurda kalan hamam, önce çarpıcı dış siluetiyle 
dikkat çekiyor. Geniş ve görkemli kubbesinin hakim olduğu, 
ışık hüzmeleriyle dolan, üç tarafı saran sofaların bulunduğu 
camegah (dinlenme) bölümü oldukça ferah. Restorasyonda, 
soyunmalık üstü fener, sıcaklık üstü havalık ve bütün fener-
lerde kullanılan fil gözü camlar, Mimar Sinan’ın Ayasofya 
hamamından örnek alınarak tasarlanmış.
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Özgürlüğe Kaçışım (Klasik Yayınları, 2011) kitabından 
dolayı Aliya İzzetbegoviç’i Gramsci, Wittgenstein ve 
Nietzsche’yle kıyaslamak gerekir. Dördünün de eser-
lerinde çok sayıda aforizmayla karşılaşırız. Fikirlerini 
aforizmalarla ifade etmek ve eser oluşturmak, onlar 
için birer düşünme biçimine dönüşmüştür. Dördü de 
felsefe yapmaktadırlar fakat bu 
felsefenin sanat, sosyoloji, fe-
nomonoloji ve psikolojiden ayrı 
düşünülmesi mümkün değildir. 
Dördünün de çıkış noktası; ya-
şadıkları çağ ve içinde bulun-
dukları toplumsal şartlardır. 
Modernizm tarafından parça-
lanmış, bütün değerlerin yeni-
den oluşturulmaya başlandığı 
bir zaman diliminde yaşamıştır 
dört düşünür de. Onlar mesele-
leri sorgulayıcı, şüpheci ve 
ayıklayıcı bir şekilde ele almış-
lardır. Özgürlüğe Kaçışım’ın alt 
başlığı Zindandan Notlar’dır. 
İzzetbegoviç, İslam Deklaras-
yonu kitabından dolayı 1983’te 
14 yıl hapis cezası almış. O, 
Tito sonrası parçalanmakta 
olan Yugoslavya’nın, çoğunlu-
ğu Sırp ve Hırvat’lardan olu-
şan, ırkçı hükümetince düşün-
ce suçlusu ilan edilmiş. Mahkû-
miyetinin 5 yılını hapishanede geçirmiş İzzetbegoviç. 
Özgürlüğe Kaçışım’ın ek bölümünü oluşturan, işte bu 
mahkûmiyet günlerinde eşi, çocukları ve dostlarından 
aldığı mektuplardır. İlk altı bölümse, hapisteyken ken-
dini okuma ve yazmaya veren İzzetbegoviç’in tuttuğu 
3676 adet nottan oluşmaktadır. Orijinal bir düşünür-
dür İzzetbegoviç. Onun düşünceleri, meseleleri sorgu-
ladıktan sonra ulaştığı sonuçlar, kendine özgüdür. En 
temel meselesi ise Müslümanlardır. Müslüman ülkele-

Because of Özgürlüğe Kaçışım (Klasik Publications, 2011), it is 
necessary to compare Alija Izetbegovic with Gramsci, 
Wittgenstein, and Nietzsche. In the works of the four, we 
encounter a great number of aphorisms. Expressing their ideas 
with aphorisms and creating works has become a way of 
thinking for them. Four of them are doing philosophy, but it is 

not possible to think of this 
philosophy separately from art, 
sociology, phenomenology, and 
psychology. The point of origin of 
the four is the age they lived in and 
their social conditions. Four 
philosophers had lived in a period 
that is broken up by modernism 
when all the values start to be 
reconstructed. They have treated 
matters in a questioning, skeptical 
and discerning manner. The subhead 
of My Escape to Freedom is Notes 
from Prison. Izetbegovic was 
sentenced to 14 years in prison in 
1983 because of his book titled The 
Islam Declaration. He was declared 
as a criminal of thought by the 
discriminating Yugoslavian 
government, consisting mostly of 
Serbs and Croats, that was about to 
dissolve after Tito. Izetbegovic had 
spent 5 years of his sentence in 
prison. The letters he had received 

from his wife, children, and friends during his days of 
imprisonment form the appendix of My Escape to Freedom. 
3676 notes taken by Izetbegovic who dedicated himself to 
reading and writing while he was in prison make up the first six 
chapters of the book. 
Izetbegovic is an original philosopher. His thoughts and 
conclusions he had reached after questioning matters are 
unique. His most basic matter is Muslims. He questions and 
searches for why Muslim countries fall behind the others in My 
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ÖMER YALÇINOVA

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN ÖZGÜRLÜĞÜ

FREEDOM OF ALIJA IZETBEGOVIC

IZZETBEGOVIÇ GIBI ARAYIŞ IÇINDE OLAN, SINIRLARIN ÖTESINE DE UZANARAK DÜŞÜNMEK 
ISTEYEN HERKES IÇIN, BULUNMAZ BIR KAYNAKTIR ÖZGÜRLÜĞE KAÇIŞIM.

ÖZGÜRLÜĞE KAÇIŞIM (MY ESCAPE TO FREEDOM) IS AN INVALUABLE RESOURCE FOR ANYONE 
WHO IS IN A SEARCH LIKE IZETBEGOVIC, WHO WANTS TO THINK BEYOND THE BORDERS.
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rin neden geri kaldıklarını araştırır ve sorgular, Özgür-
lüğe Kaçışım boyunca. Diğer Doğu Batı Arasında İslam 
ve İslam Deklarasyonu kitaplarında olduğu gibi. İzzet-
begoviç, İslam’ı düşünürken de sadece Kur’an-ı Ke-
rim’e ve Hadis-i Şerif’lere bağlı kalır. Kant, Hegel, 
Nietzsche ve Heidegger’ın özellikle tarih, hukuk, ah-
lak, sanat ve varlık konularıyla ilgili düşüncelerini 
tartışırken, eksiklerini ortaya çıkarırken, İslam’ı bir 
mihenk taşı olarak düşünür. İzzetbegoviç’e göre Batı 
felsefesinin ihmal ettiği, devre dışı bırakarak, onun 
dışında geliştirmeye çalıştığı, bu yüzden sürekli çık-
maza girdiği noktaları İslam, meselelerin bütün cephe-
lerini birlikte ele alarak işlemesi dolayısıyla çözümler. 
Benzer yorum yöntemiyle yazılmış olsa dahi Özgür-
lüğe Kaçışım’ın, Doğu Batı Arasındaki İslam ve İslam 
Deklarasyonu’ndan farklı yönleri de vardır. İzzetbe-
goviç diğer eserlerinde bütünü gözetir. O bütüne ait 
olmayan parçaları ise kitabın dışında tutar. Örneğin 
tutarlı olmak ve öne sürdüğü fikirleri ispat etmek, 
meseleleri sağlam sebep-sonuç ilişkisi içinde işle-
mek, diğer kitaplarını hazırlarken dikkat ettiği hu-
suslardır. Fakat Özgürlüğe Kaçışım’da onu bu şekilde 
tutan, durduran teknik şartlar yoktur. Tutarsızlığa 
düştüğünde bile buna aldırmayıp, bir fikri bir yerden 
alıp, başka bir yere götürmeye çalışır. İzzetbegoviç’in 
Özgürlüğe Kaçışım’da hayal dünyası, diğer eserlerine 
kıyasla daha özgürdür. Onda teori kitaplarının, kalın 
çizgilerle belirlenmiş çerçeve ve sınırları yoktur. İz-
zetbegoviç gibi arayış içinde olan, belli sınırlar içinde 
değil özgür bir şekilde, sınırların ötesine de uzanarak 
düşünmek isteyen herkes için, bulunmaz bir kaynak, 
eşine az rastlanır bir yoldaştır Özgürlüğe Kaçışım.

Escape to Freedom, just as he does in his other books titled 
Islam Between East and West and The Islam Declaration. As 
Izetbegovic thinks about Islam, he sticks to Quran and Hadiths. 
While Kant, Hegel, Nietzsche, and Heidegger discuss the 
thoughts of history, law, morality, art, and existence, in 
particular, and reveal their shortcomings, he thinks of Islam as 
a cornerstone. According to Izetbegovic, Western philosophy 
neglects some issues by by-passing Islam and tries to develop 
those issues outside of it; however, Islam always takes all the 
facets of those issues together and resolves them. Although 
written in a similar way, My Escape to Freedom has different 
aspects than Islam between East and West and The Islam 
Declaration. Izetbegovic observes the whole in his other works. 
He keeps the pieces that do not belong to the whole out of the 
book. For example, being consistent and proving ideas, dealing 
with matters in a robust cause-and-effect relationship are the 
things he considered when writing his other books. However, 
the technical conditions to keep him this way are not met in My 
Escape to Freedom. Even when he falls into instability, he does 
not care about it; he takes an idea from one place and tries to 
take it to another. Izetbegovic’s imagination in My Escape to 
Freedom is freer than it is in his other works. He does not have 
the frames and boundaries defined by thick lines in the theory 
books.
My Escape to Freedom is an indispensable resource and a 
companion for anyone who is in a search like Izetbegovic, who 
wants to think freely, not within certain boundaries, but 
beyond the borders.
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Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kazaklar, kendine 
özgü tarzlarıyla dolabımızın en önemli parçalarındandır. 
Farklı biçim ve değişik renkleri ile her kıyafete uyarlama 
imkanı bulunan kazaklar sıradan kıyafetinizi de şık ve göz 
alıcı bir hale getirebilir. Peki o kazak modelleri neler?

Sweaters, indispensables of the winter months, are among the 
most important pieces of our wardrobes. They can make your 
ordinary outfit look elegant and striking with their various 
styles and colors that you can combine with almost anything. 
What are the trends now?

KAZAK MODASI

MODA / FASHION

MELİKE BETÜL AYŞE NUR AYGÜN

20
18 SWEATER 

TRENDS
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KISA KAZAK MODELİ
Artık klasikleşen bir diğer kazak 
modeli de kısa kazaklar. Sadece 
kazak olarak kullanabilirsiniz elbette. 
Ancak bu yılki eğilimi, içlerine giyilen 
uzun gömlekler ve bluzlar 
oluşturuyor.

SHORT SWEATER MODEL
This is another type that has 
become a classic. You can wear it 
the way you like it, either alone or 
on top of a long-sleeve shirt or a 
blouse to fulfill its purpose in this 
season.

FIRFIR KOLLU 
KAZAK MODELİ

Fırfırların kendine yer 
bulmadığı kıyafet 

sanıyorum yok. Elbiseler, 
etekler, gelinlikler derken 

kış aylarının olmazsa 
olmazı kazaklara geldi 

sıra. En önemlisi de farklı 
kol kesimleri… Bu detaylar 

sayesinde bu kazakları 
davetleriniz de bile 

kolaylıkla giyebilirsiniz.

RUFFLE-SLEEVE 
SWEATER MODEL

Seems like, you can use 
ruffles anywhere. 

Dresses, skirts, bridal 
gowns, and so on… Now 
it is time to use them on 

sweaters. What makes 
the difference is the 

different sleeve cuts. By 
means of these new 

details, you are now able 
to wear sweaters for 

some events. 

MODA / FASHION
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YIRTMAÇLI KAZAK MODELİ
Genellikle yandan fermuarlı olan bu 
kazak modelleri 2018 kış 
sezonunun en çok öne çıkan 
detaylarından. Sadece kot 
pantolonlar ile değil, özellikle uzun 
etekler ile bütünleştirerek sıradışı 
bir stile sahip olabilirsiniz.

 SLIT SWEATER MODEL
This type of sweater models 
usually with a zipper on the side 
is among the 2018 winter 
season’s prominent models. Not 
only with jeans, but you can 
especially combine them with 
long skirts to capture an 
extraordinary appearance.

DESEN İŞLEMELİ 
KAZAK MODELİ
Püsküllü, dantel işlemeli, 
boncuklu veya nakış 
işlemeli kazaklar. Bu 
modellerle kış aylarını 
daha ışıltılı, daha renkli 
hale getirebilir. 
Modellerin sıcaklığı ile 
kışın soğuğunu 
kombinleyebilirsiniz. 

FANCY SWEATERS
Tasseled, laced, 
beaded or 
embroidered sweaters 
will allow you to make 
the cold winter 
months more colorful 
and bright. You can 
combine the warmth 
of the models with the 
coldness of winter.

MODA / FASHION
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BOĞAZLI KAZAK MODELİ
Aslında klasikleşmiş kazak modellerinden 
biridir boğazlı kazaklar (veya balıkçı yaka 
kazaklar). Yarım balıkçı kazaklar bu yıl 
içlerinde öne çıkanı diyebiliriz.. Boğazlı 
yaka veya diğer adıyla balıkçı yaka… 
Günlük kullanım, ofis stilinde 
kullanabilirsiniz. Boğazlı yaka bluz, kazak 
ve hatta elbise seçimleri yapılabilir.

TURTLENECK SWEATERS
Turtleneck sweaters are actually one of 
the classic sweater styles. We can tell 
that mock turtleneck variant stands out 
this season. You can wear it to office for 
daily use. Turtleneck blouse, sweater, 
and dress selections can be made.

MODA / FASHION

ÇAN KOLLU 
KAZAKLAR 
Çan kollu kazaklar, şu 
sıralar en moda kazak 
modellerinden biri... Bu 
kazaklara, fırfırlı kollar ile 
başlayan modanın 
devamı gibi de 
bakılabilir. Eteklerin 
üstüne, elbiselerin 
altlarına giyebileceğiniz 
bu kazakların üstüne 
mont veya kaban 
giymek istediğiniz 
zaman biraz sıkıntılı 
olabilir. Eğer giyeceğiniz 
kabanın kolları darsa 
kazağın kollarıyla 
kabanın içinde pek rahat 
edemeyebilirsiniz. Bu 
yüzden bu kazaklarla 
hangi kabanı-montu 
giydiğiniz, önemlidir.

BELL-SLEEVE 
SWEATERS 
Bell-sleeve sweaters are 
among the most 
popular models 
nowadays… This type of 
sweaters can be taken 
as a follow-up of the 
ruffle-sleeves trend that 
started it all. You might 
have a little problem 
when you want to wear 
a jacket or coat on these 
sweaters that you can 
combine with any skirt 
or dress. If the jacket 
you are planning to 
wear has tight sleeves, 
chances are you won’t 
be comfortable in it. So, 
at this point you should 
consider beforehand 
what coat or jacket you 
are going to wear.  
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DEKORASYON / DECORATION

Yaşam alanlarımızı zevklerimiz doğrultusunda tasarlı-
yoruz. Bu tasarımı yaparken beğenilerimizin yanı sıra 
tercihlerimizi yansıtan burçlarımızın da etkili olduğuna 
inanılıyor. Evlerimizi dekore ederken hangi burç nelere 
dikkat etmeli? Özellikle de zamanımızın çok büyük bir 
kısmını geçirdiğimiz yaşam alanlarından biri olan salon-
lar kendinizi yansıtacak ve iyi hissetmenizi sağlayacak bir 
şekilde nasıl dekora edilebilir? Evinizde huzurlu ve sıcak 
yaşam alanları oluşturmak için burçlara göre dekorasyon 
önerileri...

We design our living spaces in the direction of our tastes. It 
is believed that our horoscopes, which reflect our preferences 
as well as our likes, are also effective in this design. Which 
horoscope should watch for what while decorating homes? 
Especially how are the living rooms that are one of the 
living spaces where we spend a great deal of time should be 
decorated to reflect in a way that will reflect us and make 
us feel good? Here are our decoration tips according to 
your horoscope to create peaceful and warm living spaces 
in your home...

ELA DEMİRCİLER

BURÇLARIN INSANLARIN KIŞILIK ÖZELLIKLERINI YANSITTIĞINA INANILIR... YAŞAM 
ALANLARIMIZIN DEKORE EDILMESINDE BURÇLARIN TERCIHLERIMIZE YANSIDIĞI 
GÖRÜLÜYOR. PEKI HANGI BURÇ DEKORASYONDA NELERE DIKKAT ETMELI?

IT IS BELIEVED THAT OUR HOROSCOPES REFLECT OUR CHARACTERS... IT IS ALSO SEEN THAT 
OUR HOROSCOPES REFLECT ON OUR DECORATION SELECTIONS WHILE DECORATING OUR 
LIVING SPACES. WHICH HOROSCOPE SHOULD WATCH FOR WHAT IN DECORATION?

BURÇLARA GÖRE DEKORASYON

DECORATION ACCORDING TO HOROSCOPES 
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DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

KOVA
Entelektüel yapıları, fark yaratıcı özellikleriy-
le tanınan kova burçları;  teknolojinin bolca 
kullanıldığı, sosyal çevrelerine uyum sağlaya-
cak sohbet odaklı bir dekorasyonu tercih 
ederler. Bağımsızlığına düşkün olan bu bur-
cun az eşya tercihine önem verilmeli. Bu 
kapsamda fonksiyonel ve minimal mobilyalar 
tercih edilip hareket alanı artırılmalı. 
Dekorasyonda rahat ve kural dışı bir görü-
nüm arayan kovalar, modern tarzda tasarla-
nan, soyut ve sürrealist sanat eserlerinin 
kullanıldığı bir salondan mutlu olacaklardır.

AQUARIUS
Aquarius who are well known with their 
intellectual characters and differentiating 
traits prefer a decoration style that focuses 
on socializing. This sign values freedom and 
prefers having less furniture. Within this 
scope, functional and minimal furniture 
should be chosen to create more space for 
mobility. Looking for comfortable and 
rebellious appearance, Aquarius will be 
happy in a living room designed in a modern 
style where abstract and surreal artworks 
are used.

BALIK
Romantiklikleri ile dikkat çeken balık 
burçları, dekorasyonda nötr ve açık 
renkleri tercih ederler. Dekorasyonları; 
konforun ön planda olduğu, geleneksel 
tarzda, fakat yumuşak dokunuşlarla ve 
renklerle hareketlendirilmiş olmalıdır. 
Rahat kanepe ve koltuklar ya da köşe 
takımları onlar için idealdir. Rahatça 
hayal kurabilecekleri bir salona ihtiyaç 
duyan bu burcun aksesuar seçimi de 
canlı pastel renklerden oluşmalı.

PISCES
Pisces prefer neutral and light colors in 
decoration with their romantic traits. 
The decoration in their living room 
should have contrast with soft touches 
and colors in a traditional style where 
comfort is the focus. Cozy sofas and 
couches or corner seating groups are 
ideal for them. Pisces need a place 
where they can let their imagination run 
freely and their selection for accessories 
should be in pastel colors.  

BAŞAK
Titizlikleri ile bilinen başaklar, temizlik ve 
düzene çok önem verirler. Bu nedenle 
dekorasyonlarında uyumlu ve düzenli bir 
atmosfer isterler. Huzurlu, dinlendirici ve 
sade bir ortam arayan başaklar, minima-
list tarzda tasarlanmış mobilyalar tercih 
etmeli. Beyaz, bej, gri gibi açık renkler ile 
birlikte az aksesuar, doğal çiçek, sabun 
ve dekoratif mumlar da başakların evleri-
ne hareket katabilir.

VIRGO
For Virgo, who is well known as being 
meticulous, cleanliness and order are 
very important. Therefore, they want to live 
in harmony and order. They look for 
peaceful, relaxing, and simple environments. 
They should prefer minimalist style furniture. 
The use of light colors such as white, beige, 
and gray along with fewer accessories, 
natural flowers, and decorative candles 
might add motion to their homes. 

İKİZLER
Eğlenceli ve sosyal kişilikli ikizler, 
değişken yapılarıyla çok renkli deko-
rasyonları tercih etmeliler. Renkli per-
deler, pastel tonlarda sade bir halıyla 
tamamlanan rahat koltuklar ve fonk-
siyonel sehpalar ikizleri mutlu etme-
ye yeter. Misafirlerin konforunun 
düşünüldüğü, modern görünümlü 
duvar kâğıtları kullanılmış bir salon 
da ikizler burcu için keyifli bir seçim 
olacaktır.

GEMINI
Social and fun Gemini should prefer 
colorful decorations to suit their 
dynamic character. Colorful curtains, 
simple seating group completed with 
a plain rug in pastel tones, and 
functional coffee and side tables are 
enough to make Gemini happy. A 
living room where comfort of guests 
comes to forth with modern 
wallpapers is also a pleasant selection 
for Gemini.
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BOĞA
Estetik tasarımlardan hoşlanan boğalar, 
gösterişli ve zengin görünümlü bir deko-
rasyonu tercih ederler. Lüks eşyalar ve 
kaliteli mobilyalar boğaların dekorasyon 
tercihleri arasında olmazsa olmazlardır. 
Feminen bir tarza sahip olan bu burç için, 
kaliteli bir halıyla tamamlanmış klasik ve 
avangart mobilyalar ve gümüş aksesuar-
lar en uygun dekorasyonu oluşturur. Renk 
seçiminde toprak tonları ve kahverengi en 
ideal renkler olurken, renkli çiçeklerde 
canlılık katmak için tercih edilebilir.

TAURUS
Taurus who enjoys aesthetic designs 
prefers a flamboyant and rich looking 
decoration style. Luxurious and quality 
furniture are the indispensables of Taurus 
when it comes to decoration. The most 
suitable decoration consists of classic and 
avant-garde furniture completed with a 
quality rug and silver accessories for this 
zodiac sign that has a feminine style. Ideal 
colors of Taurus stand out as earth and 
brown tones, as colorful flowers may be 
preferred to add life.

OĞLAK
Uyum ve estetiğe çok önem veren oğlak-
ların dekorasyon tercihlerinde ağırbaşlı, 
lüks ve estetik bir görüme sahip parçalar 
öne çıkıyor. Öyle ki çalışkan ve disiplinli 
yapıları, salonlarında kendini gösteriyor. 
Oğlak burcunun salonu, statü ve lüksü 
simgeleyen, kahverengi deri koltuklar, 
pastel tonlarda perdeler ve halılarla zen-
gin ve şık bir görünüm kazanır. Bununla 
birlikte eskitme görünümlü dekoratif 
objeler, doğal ahşap dolap ve kitaplıklar, 
geleneklerine bağlı oğlaklar için en doğru 
seçimler olmaktadır.

CAPRICORN
Pieces with an austere, luxurious, and 
aesthetic appearance stand out in decoration 
selections of Capricorns who value 
harmony and aesthetic.Their hardworking 
and disciplined features can be noticeable 
in their living rooms. Their living rooms 
gain an elegant and wealthy appearance 
with brown leather sofas, symbolizing statue 
and luxury, curtains in pastel colors and rugs. 
Decorative vintage items, natural wood 
cabinets and bookshelves are also the right 
choices for Capricorns who are traditional.

AKREP
Ayrıntılara önem veren, detaycı ve cesur çizgiler-
den keyif alan akrepler için, en doğru tercih iddialı ve 
sıra dışı tasarımlardır. Şık ve uyumlu parçalarla, cesa-
retini ortaya koyup çekici bir dekorasyon oluşturma-
ları önerilir. Koyu renkleri seven bu burcun mor, 
mürdüm ve bordo gibi renkleri kullanarak dekoras-
yonlarında tutkulu bir atmosfer oluşturmaları önerili-
yor. Kadife ve saten kumaşlar, sanat eserleri, heykel-
ler ve loş aydınlatmalar da akrep burcuna uygun 
dekorasyon unsurları olarak gösteriliyor.

SCORPIO
Scorpio who is detail-oriented and enjoys bold 
lines is suited by the assertive and extraordinary 
designs. They should have their boldness come to 
forth with elegant and matching pieces. Scorpio 
likes dark colors and it is recommended that they 
should create a passionate ambience in decoration 
by using colors like purple, plum, and maroon. 
Velvet and satin, art work, sculptors, dim lighting 
accents are also among the decoration elements 
that suit Scorpio.

KOÇ
Yaşam enerjisi yüksek, aktif, cesur ve 
yaratıcı bir burç olan koçlar, dinamik 
ve modern tasarımların öne çıktığı 
dekorasyondan mutlu olurlar. 
Özgürlüğüne düşkün bu burç rahat 
hareket edebileceği bir dekorasyon 
tarzına ihtiyaç duyar. Koçlar, evlerini 
daha geniş ve kullanışlı hale getirecek 
minimal mobilyaları tercih etmeliler. 
Kaliteli kumaşlar, şömine bu burcun 
tutkulu enerjisini ortaya çıkaracaktır.

ARIES
Aries who are energetic, active, bold 
and creative are delighted with a 
decoration style where dynamic and 
modern designs shine out. This free 
spirited sign needs a style of 
decoration in which moving freely is 
possible. Aries should opt for minimal 
furnishings that will make their homes 
more spacious and useful. Good 
quality fabrics and a fireplace will 
reveal the passionate energy of Aries.
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DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

TERAZİ
Uyum ve dengenin sembolü olan teraziler 
dekorasyonlarında estetik görünümü kon-
forla birleştirmekten; zamansız mobilyalarla 
klasik-modern karışımı bir evden hoşlanırlar. 
Evlerini dekore ederken ahenkli parçaları 
tercih etmesi gereken bu burç, keskin hatlı 
koltuklar yerine daha yumuşak geçişli kane-
peleri, yeşil, mavi ve sarının tonlarının kulla-
nıldığı kontrastlı mobilyaları tercih etmeli. 
Bu burç için en uygun dekoratif objeler ise 
modern biblolar ve bakır aksesuarlar oluyor.

LIBRA
The symbol of harmony and balance, Libra 
likes to combine comfort with aesthetic looks. 
They prefer to live in a house designed with 
timeless furniture, where a mix of classic and 
modern styles exists at the same time. People 
who are born under this sign should choose 
matching pieces while decorating their houses. 
They should select sofas with smooth lines 
instead of sharp, and furniture with contrast 
where green, blue, and yellow tones are used. 
The most decorative objects of this sign are 
modern trinkets and copper accessories.

ASLAN
Gösterişten hoşlanan aslan, dekorasyonda 
da ilgi çekmek ister ve herkesin dekorasyo-
nuna hayran kalmasını arzular. Bu nedenle 
onları en iyi yansıtan renk, altın rengidir. Şık 
deri koltuklar, işlemeli avangart mobilyalar, 
altın rengi varaklı aynalar, lüks halı ve tablolar 
aslanın zevkini yansıtır. Kullandığı eşya ve 
aksesuarların farklı olmasını isteyen aslanlar, 
orijinal ve el yapımı tasarımları tercih etmeliler.

LEO
People who are born under this sign who like 
showing-off want to be noticed and admired 
by everyone with their taste of decoration. 
That is why the best color to reflect Leo is 
gold. Classy leather sofas, engraved avant-
garde furniture, gold leaf mirrors, luxurious 
rugs and paintings reflect Leo’s taste. Leo 
who wants to use different items and 
accessories should prefer unique and 
handmade designs.  YAY

Özgürlüğün ve doğanın temsilcisi olan 
yaylar, seyahat etmeyi ve farklı kültürleri 
tanımayı severler. Bu özelliğini yaşadığı 
alana yansıtmak isteyen bu burç için, 
evleri gezi anılarını sergileyecekleri bir 
alandır. Bu kapsamda salonlarının bir duva-
rını ya da köşesini bu ürünlere ayırmalılar. 
Aradıkları konforu ve özgür ortamı oluştur-
mak için de işlevsel ve pratik mobilyaları 
tercih etmeliler. Misafirlerini rahatça ağırla-
yacakları büyük yemek masaları bu burcun 
olmazsa olmazlarındandır.

SAGITTARIUS
Representatives of freedom and nature, 
Sagittarius enjoy traveling and getting to 
know different cultures. For people who 
were born under this sign, their homes are 
exhibitions to display their souvenirs. 
Therefore, they should reserve a wall or a 
corner in their living room specifically for 
this purpose. They should choose functional 
and practical furniture in order to create the 
comfortable and free environment that they 
are searching for. A large dining table to suit 
their guests is among the indispensables of 
Sagittarius. 

YENGEÇ
Evine bağlı bir burç olan yengeç, huzur dolu 
ve ferah bir dekorasyonu tercih eder. 
Abartıdan uzak bir şıklık arayan yengeçlerin 
sade tasarımlara yönelmesi önerilir. Kalabalık 
ve karmaşadan hoşlanmaya bu burç az akse-
suar tercih etmeli; gümüş aksesuarlar ve deniz 
manzaralı tablolar yengeçleri mutlu edecektir. 
Ahşap döşemeler aradığı doğallığı verirken, 
klasik çizgilere sahip, yumuşak ve geleneksel 
mobilyalar geçmişine bağlı yengeç burcunun 
huzurlu şıklığını tamamlar. 

CANCER
Cancer who is highly domesticated prefers a 
peaceful and bright decoration. It is 
recommended that they should aim for simple 
designs since they are on the look for a cool 
type of elegancy. Cancer who doesn’t appreciate 
the crowds and chaos should prefer fewer 
accessories; silver accessories and paintings 
depicting sea landscapes make Cancer happy. 
As wood installments offer naturalness that 
cancer looks for, soft and traditional furniture 
with classic lines completes the peaceful 
elegancy of Cancer who is nostalgic.    



İŞLETMELERE MÜJDE! 
WHATSAPP BUSINESS 
GELİYOR

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

WhatsApp artık günlük hayatımızın bir parçası. Kolay 
kullanımı, grup kurma özelliği, konum ve zengin dosya 
paylaşımı ile akıllı telefonlarımızın vazgeçilmezi haline 
gelen bu uygulama son zamanlarda işletmeler tarafından 
da kullanılıyor. 
Ancak, müşterileri ile anlık iletişim kurmayı hedefleyen 
birçok işletme bu uygulamayı kullanırken; hızlı cevap, 
işletme profili, otomatik mesaj ve istatistiki veriler 
noktasında sorunlarla karşılaşıyordu. Bunları gidermek 
için uzun zamandır hazırlık yapan WhatsApp’ın sahbi 
Facebook, uygulamanın iş odaklı sürümü olan 
WhatsApp Business’ı kullanıma sundu.
Şu anda Endonezya, İtalya, Meksika, ABD ve Birleşik 
Krallık’ta test edilen WhatsApp Business’ın 
önümüzdeki haftalarda Türkiye de dahil olmak üzere 
diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

WhatsApp Business İşletmelere Büyük Kolaylıklar 
Sunacak
Türkiye ve birçok ülkede işletmelerin önemli bölümünü 
KOBİ niteliğindeki küçük işletmeler oluşturuyor. 
Bunun farkında olan teknoloji şirketleri son yıllarda bu 
işletmeleri hedef almış durumda. 
Bu hedefin önemli adımlarından biri olan WhatsApp 
Business ile işletmeler; adres, işletmenin tanımı, e-posta 
adresleri ve web sitesi bağlantısı paylaşabilirken, sıkça 
sorulan sorular ve hızlı cevaplar özelliklerini kullanarak 
mesajlaşma trafiğinde verimliliği artırabilecekler.
Ayrıca şu anda şahsi hesapların kullanılabildiği 
WhatsApp Web, Business sürümü için de aktif 
olacak. Bunlara ek olarak yeşil tik uygulamasının 
güncellenmiş hali de uygulamada yer alacak. Zaman 
içinde hesaptaki numarayla, işletme numarasının 
örtüştüğü teyit edilen kimi işletmelerin hesapları onaylı 
hesap olarak görülebilecek. 

WhatsApp Business İstatistiksel Veriler De Sunacak
WhatsApp Business, raporlama konusunda da 
işletmelere önemli kolaylıklar sağlayacak. Uygulama ile  
mesajlaşma istatistikleri tutulabilecek. İletilerinizden kaç 
tanesinin başarıyla gönderildiği, ulaştığı ve okunduğu gibi 
önemli istatistikler her zaman elinizin altında olacak. 
İlk olarak Google Play Store üzerinden yayınlanan 
WhatsApp Business’ın, önümüzdeki günlerde iPhone 
uygulama marketi AppStore’a gelmesine de kesin gözüyle 
bakılıyor.

WhatsApp is now a part of our daily lives. Businesses have 
recently started using the application that has become an 
indispensible for our smart phones thanks to its ease of use, 
the feature of enabling users to create groups and sharing 
their locations and various files. 
However, many businesses that were targeting instant 
messaging with their clients were experiencing problems 
with fast response, business profile, automatic messaging, 
and statistical data while using the application. In order to 
correct this problems, WhatsApp’s owner Facebook brought 
the business oriented version of the application called 
WhatsApp Business into place.  
It has been expected that WhatsApp Business that is being 
tested in Indonesia, Italy, Mexico, the USA, and the UK will 
be brought into place in the other countries, including 
Turkey in the coming weeks. 

WhatsApp Business Will Provide Great Convenience to 
Businesses
Small businesses in the nature of SBA’s create the important 
part of businesses in many countries and in Turkey. 
Technology companies that are aware of this have been 
targeting these businesses in recent years. 
With WhatsApp Business, one of the key steps in this goal, 
businesses can share the address, business description, 
e-mail addresses, and website links, and increase 
productivity in messaging traffic using frequently asked 
questions and quick answers.
WhatsApp Web will also be available for the Business 
version, where personal accounts are now available. In 
addition, the updated version of the green ticks will be 
included in the application. Over time, the accounts of some 
businesses that have been confirmed to match with the 
account number and the business number may be seen as 
confirmed accounts.

WhatsApp Business Will Offer Statistical Data
WhatsApp Business will also provide significant benefits to 
businesses in reporting. Application and messaging 
statistics will be kept. Important statistics such as how 
many of your messages have been successfully sent, received 
and read will always be at your fingertips.
WhatsApp Business, which is first appeared on the Google 
Play Store, is also apparently coming in the iPhone app 
market AppStore in the coming days.

GOOD NEWS FOR COMPANIES! 
WHATSAPP BUSINESS IS COMING
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AJANDA / AGENDA

Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da 
Uniq Müze, İstanbul

Leonardo Da Vinci Expo: Genious in 
İstanbul/ Uniq Museum, İstanbul

02
100 % Akustik Birsen Tezer

6:45 KK, Ankara
100 % Aquistic Birsen Tezer/ 6:45 KK, 

Ankara

02
Köstebekgiller – Aile Müzikali

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür 
Merkezi, Kırıkkale

 Köstebekgiller – Family Musical 
Provincial Directorate of Culture and 

Tourism Culture Center, Kırıkkale

Yüksek Sadakat 
 6:45 KK, Ankara

09
Yonca Lodi&Yaşar

Winner İncek, Ankara

1717

RUBATO
Sezen Aksu ile 14 sene birlikte 
sahne alan Özer Arkun, Fatih 
Ahıskalı, Eralp Görgün ve Göksun 
Çavdar’ın kurduğun Rubato grubu 
9 Şubat’ta Sanat Performance 
Sahnesi İstanbul’da. 

The group called Rubato, founded 
by Özer Arkun, Fatih Ahıskalı, Eralp 
Görgün, and Göksun Çavdar who 
have been taking the stage with 
Sezen Aksu for 14 years, is at Sanat 
Performance Sahnesi İstanbul on 
February 9. 

HALUK LEVENT 
Sevilen rock sanatçısı Haluk 
Levent, 16 Şubat’ta Dorock XL 
sahnesinde sevenleriyle buluş-
maya hazırlanıyor.

Popular rock musician Haluk 
Levent is getting ready to meet 
his fans at Dorock XL on 
February 16.

SİNEMA / CINEMA

SOFRA SIRLARI /TABLE SECRETS
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
16 Şubat 2018 / February 16, 2018

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Ümit Ünal

OYUNCULAR: CAST:                                             
Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Fırat 
Altunmeşe

TÜR: GENRE
Komedi / Comedy

FİLM ÖZETİ: Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği Sofra 
Sırları, dışarıdan bakıldığında hayatını sadece evine 
ve kocasına adamış bir ev hanımı olarak görünen 
fakat aynı zamanda bir seri katil olan Neslihan’ın 
hikâyesini mizahi yönden konu ediniyor.

SYNOPSIS: Written and directed by Ümit Ünal, Sofra 
Sırları tells the humorous story of Neslihan, who 
presents herself only as an ordinary homemaker who 
has dedicated her life to her home and her husband 
but is in fact a serial killer. 

HADİ BE OĞLUM /COME ON SON
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
16 Şubat 2018 / February 16, 2018

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Bora Egemen

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, 
Yücel Erten, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın, Cem 
Zeynel Kılıç, Yıldız Kültür

TÜR: GENRE
Dram / Drama

FİLM ÖZETİ: Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi’nin 
başrollerinde yer aldığı Hadi Be Oğlum, hayatını 
oğlu Efe’ye adayan balıkçı Ali’nin hikâyesini 
anlatıyor.

SYNOPSIS: Starred by Kıvanç Tatlıtuğ and Büşra 
Develi, the movie tells the story of the fisherman 
named Ali who has dedicated his life to his son Efe.

Cebimdeki Yabancı
The Stranger in my Pocket

Gerilim, Komedi/Thriller, Comedy

Güzel Adam Süreyya 
Beautiful Man Süreyya

Belgesel, Biyograf
Documentary, Biography

Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
Puloi: You Never Fly Alone

Animasyon, 3 Boyutlu
Animation, 3D

Hostiles 
Dram, Aksiyon
Drama, Action

Görevimiz Tatil 
Mission Vacation

Komedi/Comedy
02 09 09 23 23
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

Resimdeki
oyuncu

Bir daha, yine,
yeniden

Sıklık
Kullanışlı

Güç simgesi
değnek

Tasımlama Gürültü
patırtı

Limon
kabuğu
rengi
Hacim

Toprağı
kazıp

kaldırma
aleti

Matlup

Toplanma,
birleşim

Kokulu ve
uçucu sıvı

Düşünce

Ölçekli lata

Yüce

Karşı koyan,
karşı çıkan

Cezire

Mezra
Hafif esinti Kumandan,

amir

Bilinmeyen
şey

Karakter Hatıra Para
birimimiz Kuşatma Bir şeyin alt

bölümü

Sevimsiz,
itici, soğuk

Anne

Kaşlarla
saçlar arası

Sabah yeli Batıl olma
durumu

Seçiciler
kurulu Hint destanı

Sorguç
Sert,

yumuşak
karşıtı

Ayak sesi

Çam sakızı,
reçine

Ölçü, boyut İstemeyerek
yapılan Kontrast

Patlayarak
açılmış,
yırtık
Gayrı

Umman'ın
başkenti

Irak, yakın
karşıtı

Yitikler,
kayıplar

Küçük,
yırtıcı bir

kuş
İveğen

Bir tür deri
hastalığı

Yıldız

Avuç içi
Karışık
renkli

Bir tür
hamam
böceği

Kan

Ölen
insanın
vücudu

Sağlam,
güçlü

Düzgün söz
söyleme
kolaylığı

Bir iş için
tanınan

süre

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

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

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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

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

BERTAN KODAMANOĞLU

AKBABA
AKTÖR
AMPER
AROMA
AYVAZ

BAKLAVA
BARIŞSEVER

BELLİ
BENEK
BUNAK

DALAVERE
EMARE
EVLAT
İKİNDİ

KELEBEK
MAALESEF
RANDEVU

SİNİR
ŞAİBELİ

TAHİRİKEBİR
ZEBANİ
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu

Bir daha, yine,
yeniden B Sıklık F Kullanışlı

Güç simgesi
değnek P Tasımlama T Gürültü

patırtı Ş Limon
kabuğu
rengi
Hacim S Toprağı

kazıp
kaldırma

aleti

T E K R A R Matlup A L A C A K
Toplanma,
birleşim R Kokulu ve

uçucu sıvı

Düşünce E S A N S Ölçekli lata

Yüce M İ R A
İ N İ K A T Karşı koyan,

karşı çıkan M U A R I Z
Cezire

Mezra A D A Hafif esinti İ P İ L T İ Kumandan,
amir M

E K E N E K Bilinmeyen
şey M U A M M A

Karakter O Hatıra S Para
birimimiz Kuşatma İ Bir şeyin alt

bölümü

I R A Sevimsiz,
itici, soğuk L İ R A

Anne

Kaşlarla
saçlar arası A N A Sabah yeli H Batıl olma

durumu Ş
A L I N S A B A
Seçiciler
kurulu T Hint destanı T Sorguç

Sert,
yumuşak

karşıtı T U Ğ
J Ü R İ K A T I

Ayak sesi

Çam sakızı,
reçine R A P Ölçü, boyut İstemeyerek

yapılan L Kontrast

A K M A Patlayarak
açılmış,
yırtık
Gayrı P Umman'ın

başkenti M Irak, yakın
karşıtı U Z A K

Yitikler,
kayıplar

Küçük,
yırtıcı bir

kuş
İveğen A T M A C A Bir tür deri

hastalığı Z O N A
Z A Y İ A T Yıldız

Avuç içi S T A R Karışık
renkli R

Bir tür
hamam
böceği

Kan K A K A L A K Ölen
insanın
vücudu N A A Ş

H U N Sağlam,
güçlü D A Y A N I K L I

Düzgün söz
söyleme
kolaylığı T A L A K A T Bir iş için

tanınan
süre M İ A T

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

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
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


