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VİZYON / VISION

M. Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Minister of Transport and Infrastructure

Ülkemizin ulaşım ve erişim altyapısından sorumlu Ba-
kanlığımız, 16 yıl boyunca milletimizin geleceğine ışık 
tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak çok büyük projele-
ri hayata geçirdi, hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağla-
dı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
vizyonu ile dünyanın gıptayla izlediği dev projeleri ha-
yata geçirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yeni bir döneme 
başlarken amacımız devam eden mevcut projeleri ta-
mamlamak, yeni projeleri hayata geçirmek ve devraldı-
ğımız bayrağı daha da ileriye taşımak olacaktır.
Biliyoruz ki; Bakanlığımız 16 yıllık süreçte yakaladığı 
başarının sırrı, birlik ve beraberlik ruhundan güç alıp, 
her zaman ilk günkü heyecan ve özveri ile çalışmakta 
yatıyor. Aynı azim ve çalışma şevkini bundan sonra da 
devam ettirerek hizmet kalitemizi daima arttırarak; 
Türkiye’nin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuri-
yetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada 
gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstereceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yeni Hükümet sistemi-
mizden aldığımız güçle ülkemizi aydınlık yarınlara taşı-
yacağız. 2023'te, görmeyi hedeflediğimiz muasır mede-
niyetlerin üzerine çıkmış bir Türkiye hayalimizi gerçek-
leştireceğiz. Hatta ülkemizin sadece 2023 yılı ve daha 
sonrası için ulaşım altyapısını da tasarlayarak adımları-
mızı ona göre atacağız.

Our Ministry, which is responsible for the transport and 
access infrastructure of our country, has realized very big 
projects that will carry our country to tomorrow and will 
illuminate the future of our nation for the last 16 years, 
making dreams come true. It has materialized the huge 
projects the world has watched with envy with the vision of 
our President the Honorable Recep Tayyip Erdoğan.
 As we commence a new term as the Ministry of Transport 
and Infrastructure, our goal is to complete the ongoing 
projects, to realize new projects, and to carry farther the flag 
we have taken over.
We know that always working with the excitement and 
devotion of the first day by taking strength from the spirit of 
unity and solidarity underlies the secret to our Ministry’s 
success that was achieved during this 16 years of process. We 
will make every endeavour for Turkey’s progress, community 
development, and reaching the targets for our republic’s 
100th anniversary by continuing the same enthusiasm and 
determination for work and always increasing our service 
quality.
We will carry our country into a bright future with the 
strength we receive from our President and the New 
Government system. We will achieve our goal of seeing 
Turkey past beyond the level of contemporary civilizations in 
2023. Moreover, we will even design our transportation 
infrastructure for 2023 and beyond, and we will take steps 
accordingly.

TOPLUMSAL KALKINMA İÇİN 
HER TÜRLÜ GAYRETİ 
GÖSTERECEĞİZ

WE WILL MAKE EVERY ENDEAVOUR 
FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

                                
Ülkemizde 24 Haziran’da gerçekleşen seçimlerle birlik-
te yepyeni yeni bir yönetim sistemine geçtik.
Ulaştırma ailesinin bir üyesi olarak daha önce de birlik-
te görev yaptığımız Sayın Mehmet Cahit Turhan, “Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak adlandırılan 
yeni dönemdeki ilk bakanımız olarak göreve başladı.
Sayın Bakanımızla aynı çatı altında yeniden buluşuyor 
olmamız yeni bir sinerji oluşturacaktır. Bu sinerjiyle 
ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşı-
mak için hizmetlerimizin kalitesini artırırken, yatırım-
ların hızına hız katacağız.
Başarıyla işlettiğimiz yüksek hızlı trenlerin hizmet ağı 
ile yapımı devam eden hızlı demiryollarımızı vatan sat-
hına yaymaya devam edeceğiz.
Halen Pendik’te son bulan Ankara-İstanbul ve Kon-
ya-İstanbul YHT seferlerimizi yılsonunda Haydarpa-
şa’ya kadar ulaştırmayı planlıyoruz. 
Böylelikle ülkemizin en büyük iki şehri arasındaki seya-
hatleri için yüksek hızlı trenlerimizi tercih eden yolcu-
larımız, şehir merkezinden şehir merkezine en kolay ve 
en hızlı şekilde ulaşabilmenin keyfini yaşayacak.
Konya-Karaman arasındaki hızlı demiryolu çalışmala-
rımızın elektrifikasyonunu da bu yıl içerisinde tamam-
layarak, Anadolu’nun kadim şehri Karaman’ı da hızlı 
trenle buluşturacağız. 
İnşası devam eden ve modern mimariye sahip Konya 
YHT Gar binasını bu yıl hizmete açarak, Mevlana diyarı-
nı her yönüyle yüksek hızlı tren şehri yapmak istiyoruz.
Çetin coğrafya koşullarına rağmen çalışmalarına yoğun 
şekilde devam ettiğimiz Ankara-Sivas Yüksek Hızlı 
Demiryolu’nu da gelecek yıl hizmete açmayı planlıyo-
ruz. Bu hattımız Edirne’den Kars’a, oradan da Ba-
kü-Tiflis-Kars İpek Demir Yolu’na uzanan doğu-batı 
ulaşım koridorunun en önemli halkasını oluşturacaktır.
Bunların yanı sıra konforlu seyahatler için konvansiyo-
nel demiryolu hatlarımızı modernize etmeye, araç filo-
muzu yenilemeye devam edeceğiz.
İyi yolculuklar…

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

We have moved into a new system of government with the elections 
that took place in our country on June 24. 
The Honorable Mehmet Cahit Turhan, with whom we had worked 
formerly as a member of the Transport family, began the duty as our 
first minister in the new term entitled “Presidential Government 
System.”
Uniting with our Honorable Minister under the same roof once 
again will create a new synergy. We will accelerate the speed of 
investments, while we increase the quality of our services even more 
to carry our country beyond the level of contemporary civilizations 
with this synergy.
We will continue to cover our country with the service network of 
the high-speed trains that we operate successfully and the fast 
railways, the construction of which is ongoing. We are planning to 
have our Ankara-İstanbul and Konya-İstanbul YHT trips, ending 
in Pendik, reach to Haydarpaşa at the end of the year. 
Thus, our passengers who prefer our high-speed trains to travel 
between the two largest cities of our country will enjoy the easiest 
and fastest way to reach from one city center to another.
We will complete the electrification of our fast railway work 
between Konya and Karaman in this year and we will have Karaman, 
an ancient city of Anatolia, meet with the fast train.
We want to make the land of Mevlana a high-speed train city in 
every direction by opening the Konya YHT Terminal building 
with a modern architecture, which is under construction, to 
service this year.
We are planning to put the Ankara-Sivas High-Speed Railway, the 
construction works of which are continuing intensively despite the 
hard geographical conditions, into service next year. This line will 
be the most important part of the east-west transport corridor, 
reaching from Edirne to Kars, and to the Baku-Tbilisi-Kars Iron 
Silk Road from there. 
Besides these, we will continue to modernize our conventional 
railway lines and  to renew our vehicle fleet for comfortable trips. 
Have a nice trip…

OUR SERVICE QUALITY WILL 
INCREASE EVEN MORE

HİZMET KALİTEMİZ DAHA 
DA ARTACAK          
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Cahit Turhan took over the portfolio of Ahmet Arslan as the 
Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications. 
Turhan commenced his new duty as the Minister of Transport 
and Infrastructure, with its new title. 
Speaking at the handover ceremony held at the Ministry, Turhan 
said that the Ministry had signed big projects to facilitate the lives 
of the people of the country in terms of being accessible and 
reachable in daily life, travel and communication.
Turhan, who stated that the projects initiated by the Ministry of 
Transport, Maritime Affairs and Communications in the term of 
former Prime Minister Binali Yıldırım and the work undertaken 
under the leadership of President Recep Tayyip Erdoğan were 
praiseworthy, said, "I have also worked in the General Directorate 
of Highways within this Ministry for 30 years. I returned home 
after two years of separation. Hereafter, we will do our best to 
present better services to our country with the Transport Family."
Turhan reminded President Erdoğan's expression of "This job is a 
work of love, enthusiasm, heart, and compassion," and said that 
they will also form the basis of services for every field in order to 
prepare the country for the targets of 2023, 2053, 2071 which he 
has shown. Turhan expressed that they will endeavor to put bigger 
projects into people's use faster and with a new understanding to 
reach the goals that President Erdoğan has shown. 
Underlining that they will work to bring this flag that they took 
over to its destination, Turhan made a wish for providing better 
and useful services to the nation and the country.

Cahit Turhan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı görevini Ahmet Arslan’dan devraldı. Turhan, yeni 
adı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görevine başladı. 
Turhan, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yap-
tığı konuşmada; Bakanlığın ülke insanının hayatını kolay-
laştırmada, günlük hayatında, seyahatinde ve haberleşme-
sinde erişilebilir ve ulaşılabilir olması konusunda büyük 
projelere imza attığını söyledi. Eski Başbakan Binali Yıldı-
rım'ın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döne-
minde başlattığı projelerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan liderliğinde yapılan çalışmaların takdire şayan 
olduğunu belirten Turhan, "Ben de 30 yıl bu Bakanlığa 
bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptım. 2 
yıllık bir ayrılıktan sonra yuvaya geri döndüm. Bundan son-
ra yine ulaştırma ailesiyle ülkemize daha güzel hizmetler 
vermeye gayret edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın, "Bu iş aşk, şevk, gönül ve sevgi işi" şeklindeki ifade-
lerini hatırlatan Turhan, kendilerinin de onun gösterdiği 
2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkeyi hazırlamak için her 
alanda hizmetlerin temelini oluşturacaklarını söyledi. Tur-
han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedeflere ulaş-
mak için daha büyük projeleri, yeni bir anlayışla, insanların 
hizmetine daha hızlı sunmak için gayret edeceklerini ifade 
etti. Aldıkları bu bayrağı; menzile ulaştırmak için çalışacak-
larının altını çizen Turhan, millete ve ülkeye daha güzel, 
faydalı hizmetler yapılması temennisinde bulundu.

CAHİT TURHAN’S TERM IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND 
INFRASTRUCTURE

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NDA CAHİT 
TURHAN DÖNEMİ

HABER / NEWS
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Acknowledged as one of the most important museums of the 
world in its field, having the largest collection in Europe, Çamlık 
Steam Locomotive Museum in Selçuk, İzmir has been swarming 
with visitors.  
The number of visitors of the Museum, which was opened in 
İzmir in 1991 in order to utilize steam locomotives, the symbols 
of the railways, the number of which decreases in the world 
gradually, and to transfer the railway heritage to future 
generations, is increasing every day.
Twelve thousand domestic and foreign visitors visited the 
museum in the first half of the year.
30 steam locomotives, made in Germany, England, France, 
America, Sweden, and Czechoslovakia, and an English 
production wood burning locomotive, only 2 left in the 
world, are exhibited in the Çamlık Steam Locomotive 
Museum, 88 km by rail and 85 km by highway from İzmir. 
The museum exhibits cranes, hydraulic presses, passenger 
and freight wagons, and other various railway tools and 
vehicles besides the locomotives. The train station located 
at the museum’s premises was built in 1890.   
A section is dedicated to the photographs of Atatürk, taken 
during his train trips, in the Çamlık Steam Locomotive 
Museum, which is the Turkey’s first outdoor steam 
locomotive museum.

Alanında dünyanın en önemli müzelerinden sayılan ve 
Avrupa’nın en büyük koleksiyonu olarak bilinen İzmir 
Selçuk’taki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi ziyaretçi 
akınına uğruyor.
Dünyada sayıları gittikçe azalan, demiryollarının sim-
gesi olan buharlı lokomotifleri değerlendirmek ve de-
miryolu mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 
1991 yılında İzmir’de açılan Müzeyi ziyaret edenlerin 
sayısı her geçen gün artıyor.
Yerli ve yabancı konuklarını ağırlayan Müzeyi yılın ilk 
altı ayında 12 bin kişi ziyaret etti.
İzmir’e demiryoluyla 88, karayoluyla 85 km uzaklıkta 
bulunan Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi’nde, Alman, 
İngiliz, Fransız, Amerikan, İsveç ve Çekoslovak yapımı 
30 buharlı lokomotif ile dünyada sadece 2 tane kalan ve 
odunla çalışan İngiliz yapımı bir lokomotif de yer alıyor. 
Lokomotiflerin yanı sıra vinçler, su cendereleri, yolcu 
ve yük vagonları gibi çeşitli demiryolu araç ve gereçleri-
nin sergilendiği müze yerleşkesinde bulunan istasyon, 
1890 yılında inşa edildi. 
Türkiye’nin ilk açık hava buharlı lokomotif müzesi olan 
Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi’nde Atatürk’ün tren 
seyahatlerinde çekilmiş fotoğraflarının sergilendiği bir 
bölüm de bulunuyor.

İZMİR BUHARLI MÜZESİ’NE ZİYARETÇİ AKINI
THE LARGE FLOW OF VISITORS TO THE İZMİR STEAM 

LOCOMOTIVE MUSEUM



0  1  6 raillife AĞUSTOS / AUGUST 2018

Implemented by the European Railways Enterprises, 
INTERRAIL PASS is a pass ticket application aimed at 
providing cheap transportation to travelers, offering 
different options for every age group that wants to explore 
Europe economically and comfortably.
An Interrail Global Pass Ticket allows unlimited free 
roaming between 5 days and 1 month in 30 European 
countries, while an Interrail One Country Pass Ticket offers 
unlimited free roaming between 3 and 8 days in any one of 
the selected European countries.
Our country citizens, aliens who have been residing in our 
country for over six months, permanent residents of the 
European countries, and foreign citizens who can document 
residency in a European country for over 6 months can purchase 
Interrail Pass cards. 
“Interrail Global Pass” and “One Country Pass” cards are 
arranged for adults (29+), seniors (60+) and youth (has not 
passed 29) at 1st and 2nd class. 
Children can travel free with “free travel for children” concept 
that is offered for both types of passes. Children up to 4 years 
old, who don't require to have a separate seat, can travel free 
without a pass only if accompanied by an adult. Children 
under 4 years of age who do require to have a seat and 
children between 4-12 years of age are entitled to a free pass 
with the condition of being accompanied by an adult in the 
same category and class. Up to two children can travel for free 
with one adult within the "free travel for children" concept. 
When there are more than two children traveling with only one 
adult, then a youth pass is arranged for the child or children. 

Avrupa Demiryolları İşletmeleri tarafından uygulanan, 
gezginlere ucuz ulaşım olanağı sağlamayı amaçlayan bir pas 
bilet uygulaması olan INTERRAIL PASS, Avrupa’yı hem 
ekonomik hem konforlu keşfetmek isteyen her yaş grubu-
na farklı seçenekler sunuyor. 
Interrail Global Pass Bileti, Avrupa'nın 30 ülkesinde 5 gün 
ile bir ay arasında sınırsız, Interrail Bir Ülke Pass Bileti ise 
seçilen Avrupa ülkesinden herhangi birisinde 3 ile 8 gün 
arasında sınırsız serbest dolaşım olanağı sağlıyor. 
Interrail Pass kartlarını; ülkemiz vatandaşları, ülkemizde 6 
aydan fazla oturan yabancılar, Avrupa ülkelerinde daimi 
olarak ikamet edenler ve 6 aydan fazla bir süredir bir Avru-
pa ülkesinde kaldığını belge ile ispatlayan diğer ülke vatan-
daşları satın alabiliyor. 
“Interrail Global Pass” ve “Bir Ülke Pass” kartları; yetiş-
kinlere (29+), senyörlere (60+) ve gençlere (29 yaşından gün 
almamış) 1. ve 2. mevkide düzenleniyor.
Her iki pass hizmetinde da bulunan “Aile Konsepti” ile 
çocuklar ücretsiz seyahat edebiliyor. Kendileri için ayrı bir 
yer istenilmeyen 4 yaşına kadar olan çocuklar, bir yetişki-
nin refakatinde olmak koşulu ile pass düzenlenmeksizin 
ücretsiz seyahat edebiliyor. Kendileri için yer istenilen 4 
yaşından küçük çocuklar ve 4-12 yaşındaki çocuklar, bir 
yetişkinin refakatinde, aynı kategori ve mevkide olmak 
koşulu ile ücretsiz pass hizmetinden yararlanıyor. ‘Ücret-
siz çocuk’ kavramı, her bir yetişkin başına 2 çocuk için ge-
çerli olurken, ikiden fazla çocuk ile seyahat etmek istenil-
diğinde bu çocuk veya çocuklar için genç passı düzenle-
niyor.

INTERRAIL TIME
INTERRAIL ZAMANI 

HABER / NEWS
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Hem çocukların hem de çocukluğuna birkaç saat de olsa 
dönmek isteyenlerin baş tacı olan Kaliforniya Disneyland 
Park, hayalleri süsleyen büyülü ve fantastik bir dünya... Dis-
neyland Park’ın kapısında, ‘here you leave today and enter 
the world of yesterday, tomorrow and fantasy’ yazıyor yani, 
‘tam burada çocukluğunuzdan ayrılıyorsunuz; dünün, yarı-
nın ve fantezinin dünyasına giriyorsunuz...’ İşte Kaliforniya 
Disneyland’ın simge cümlesi bu... 
Dünyada Disneyland parklarının kurulduğu ilk yer, ABD’nin 
Kaliforniya eyaleti. Dünyaca ünlü Amerikalı Film Yapımcısı 
Walt Disney tarafından 1955 yılında 34 hektarlık bir alana 
kurulan bu park, eyaletin Anaheim şehrinde yer alıyor. 
Dünyanın en büyük eğlence parkı ve önemli bir turizm mer-

kezi olan Disneyland, sanatçının kahramanlarını yaşatan 
düzenlemeleri ve donanımlarıyla çocuklar kadar büyüklerin 
de ilgisini çeken bir panayır durumunda.
Kaliforniya Disneyland; Disney kahramanlarının dolaştığı 
sokakları, tematik alanları, animasyon şovları gibi çocuklara 
hitap eden yerleri ve etkinliklerinin yanı sıra alışveriş mer-
kezleri, restoranlar, otel ve SPA merkezleri gibi yetişkinlere 
yönelik alanlara da sahip. Walt Disney’in ölümsüz kahra-
manlarıyla fotoğraf çektirip oyun oynarken, zamanın nasıl 
geçtiğini anlamayacağınız bu parklar, her yıl milyonlarca 
turisti ağırlıyor. Eğer siz de çocuğunuzla birlikte o milyon-
larca kişiden biri olmak istiyorsanız Disneyland’ın heyecan 
verici dünyasını keşfedebilirsiniz.

KALİFORNİYA VE 
DİSNEYLAND PARK
CALIFORNIA AND DISNEYLAND PARK

is like a gigantic fair that reanimates the movie and cartoon 
characters and attracts attention of both children and 
grownups. 
Disneyland California has activities, thematic grounds, 
streets where the Disney characters walk around, and 
animated shows for children, as well as shopping centers, 
restaurants, hotels, and SPA centers that appeal to 
grownups. These parks where you won’t realize how the 
sands of time flow while playing and getting photos with the 
Disney’s timeless characters host millions of tourists every 
year. If you would like to be one of those millions of people 
along with your children, you should discover the Disney’s 
exciting world. 

TÜRKAN BALABAN 
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Disneyland Park California, which is the most popular 
destination of children and those who want to go back to 
their childhoods even for a few hours is a magical dream 
world that is fantastic. It says, ‘here you leave today and 
enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy’ at the 
entrance of Disneyland Park. This sentence symbolizes 
Disneyland California. 
The state of California in the USA is the location where a 
Disneyland Park was established for the first time. The 
world famous American movie producer Walt Disney 
established this park on a 34-hectare area in Anaheim, the 
capital city of California, in 1955. Disneyland, which is the 
world’s largest theme park and an important tourism center, 



Dersler; Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden alanında 
tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, uzaktan 
canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler 
kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin dersi istediği 
zaman tekrar tekrar izlemesine ve devamsız duruma 
düşmemesine imkân sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde 
ara sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, 
dönem sonundaki final ve bütünleme sınavları Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Kazakistan’ın Türkistan şehrinde eş 
zamanlı olarak sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Programlarında Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü 
düzeyde 23 farklı programda eğitim verilmektedir. 
Normal eğitim süresi Ön Lisans programında 2 yıl, 
Lisans programında 4 yıl, Yüksek Lisans programlarında 
ise 1 yıldır. Uzaktan eğitimde köklü tecrübeye dayalı 
olmamız sebebiyle iddialı olan programlarımız, 
uluslararası kalite ve standartlarda sürdürülmektedir.
Diplomalar; Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve 
seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumları 
diplomalarına ve milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, 
mezunlara aynı hakları sağlamaktadır.
TÜRTEP, Ön Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den 
öğrenci alımı, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi 
yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır. Lisansüstü programlar 
için müracaatlar güz ve bahar dönemlerinde e-devlet 
üzerinden yapılmakta olup, ALES şartı aranmamaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 1992 yılında Türkiye ile 
Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma 
doğrultusunda kurulan, Türkiye ve Kazakistan’ın özerk 
statüye sahip, ilk ortak devlet üniversitesidir. 
Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle 
önemli bir misyon üstlenmiştir.
Üniversitemizde, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından 
itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye 
Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye 
başlamış ve hâlen 1 Ön Lisans, 3 Lisans, 19 Yüksek 
Lisans programıyla eğitim öğretime devam etmektedir. 
Günün ihtiyaçlarına uygun Siber Güvenlik, Endüstri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi yeni programlar 
Bahar 2019 döneminden itibaren başlatılacaktır. Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, 
öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine 
dayanan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir 
eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih 
edilmesinin nedeni; geleneksel eğitimdeki zaman, 
mekân vb. gibi sınırlılıkları kaldırarak, eğitime erişme 
imkânı olmayanlara eğitim imkânı sunmaktadır. Bu 
sistemle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrencilere 24 
saat bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik 
boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyeleriyle sürekli 
iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 
TÜRTEP İLE SINIRLARI KALDIRIYOR 

ADVERTORIAL



BLAKE LIVELY WHO THOUGHT SHE WOULD NEVER CHOOSE TO BECOME AN ACTOR WHILE SHE 
WAS GROWING UP CONTINUES HER SUCCESSFUL CAREER WITH EACH OF HER NEW MOVIE.

Becoming worldwide known with her role Serena van der 
Woodsen in the TV series called “Gossip Girl”, Blake Lively is 
among the favorite names of the Hollywood with a successful 
career and a happy family life as well. It should not be a 
surprise to see her as an actor because the beautiful star is a 
member of a family that is from the world of acting. Her 
romantic relationship with her husband Ryan Reynolds 
began during the shooting of "Green Lantern" where they 
both had parts. Having been in acting since the age of 11, 
Blake Lively co-starred in "Accepted" with Jonah Hill and 
Justin Long in 2006. Her big break came with "Gossip Girl" 
that began in 2007 and she became popular around the 
world. We had an interview with Blake Lively about her 
career, marriage, and style. 

 How did you involve in "Gossip Girl"? 
You know that the series is based on a book. They carried out a 
pole with the readers for Serena character before they began 
the shooting, and I was chosen by the readers to play Serena. It 
made me very happy.

 “Gossip Girl” had a focus on fashion; what is your 
perspective on fashion?
I love fashion, and I think it is one of the most beautiful 
ways for self-expression. I am surrounded with women 
who know how to dress; however, when I look closer I can 
recognize who determines their styles. It is a very 
common situation in our profession to work with a style 
consultant. Every style consultant has a unique line. 

“Gossip Girl” dizisindeki Serena van der Woodsen ka-
rakteri ile dünya çapında üne kavuşan Blake Lively, ba-
şarılı bir iş yaşamının yanı sıra mutlu bir aile tablosu ile 
Hollywood’un gözde isimlerinden biri... Aslında onun 
oyuncu olmasına şaşırmamalı çünkü güzel yıldız, oyun-
culuk yapan ve sanat dünyasının içinde bulunan kalaba-
lık bir aileye mensup. Eşi Ryan Reynolds ile olan ilişkisi, 
birlikte rol aldıkları “Green Lantern” filminde gerçek-
leşti. 11 yaşından beri oyunculuk yapan Lively, 2006 
yılında Jonah Hill ve Justin Long ile beraber “Çılgınlar 
Sınıfı” filminde başrol oynadı ancak asıl çıkışını 2007’de 
başlayan ve tüm dünyada çok beğenilen “Gossip Girl” 
dizisi ile yaptı. Blake Lively ile kariyeri, evliliği ve stili 
üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. 

 Gossip Girl dizisine nasıl dahil oldunuz?
Biliyorsunuz bu dizi bir kitap uyarlaması serisi. Dizi 
çekileceği zaman Serena karakteri için kitabın okuyucu-
larına bir anket yapıyorlar ve okuyucular bu role beni 
seçiyor. Bu durum beni çok mutlu etmişti.

 “Gossip Girl” dizisi moda odaklı bir diziydi, sizin 
modaya bakışınız nasıl?
Modayı çok seviyorum ve kendimi ifade etmemin en 
güzel yollarından biri olduğunu düşünüyorum. Çev-
remde giyinmeyi çok iyi bilen birçok kadın var fakat 
biraz daha dikkatli bakınca tarzlarını kimin belirlediğini 
de rahatlıkla tespit edebiliyorum. Bizim mesleğimizde 
bir stil danışmanı ile çalışmak çok yaygın bir durum. 

Blake Lively
BÜYÜRKEN ASLA OYUNCULUĞU TERCİH ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNEN BLAKE LIVELY YAPTIĞI 

HER YENİ FİLMLE BAŞARILI BİR KARİYER SÜRDÜRÜYOR. 

EVLİ, MUTLU, BAŞARILI
MARRIED, HAPPY, SUCCESSFUL 

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW

ŞEBNEM KIRCI
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Being a part of the series centering around fashion 
contributed a lot, too. I don’t want you to think of me as 
an arrogant person but there is no designer that I cannot 
reach. 

 How do you choose a project?
I have never involved in anything just to make some people 
like me or to have them accept things in my career. I always 
picked what was best for me and what would make me happy 
and satisfied. 

 You are very popular in the social media, your fans 
follow you everywhere, what do you say about that?
I am not mad at them. If I were one of them, I would do 
the same thing. I am used to that. Wherever I go, the 
whole world learns in two or three minutes. It makes 
them happy to let everyone know that they are eating at 
the same restaurant that I eat. When my whereabouts 
become public in the social media, people start gathering 
both inside and outside of the location. When I leave the 
place, paparazzi chases me. I can feel that they don’t 
have bad intentions. Therefore, I do not complain.

Her stil danışmanının da kendine özgü bir çizgisi var. Mo-
danın merkezde olduğu bir dizide oynamamın da  bunda bü-
yük katkısı oldu. Kibirli olduğumu düşünmenizi istemem 
ama ulaşamayacağım hiçbir tasarımcı yok.

 Projeleriniz nasıl seçersiniz?
Kariyerim boyunca başkalarının hoşuna gitmek, birilerine bir 
şeyleri beğendirip kabul ettirmek için hiçbir işe girişmedim. 
Hep kendimi mutlu ve tatmin edecek seçimler yaparak yo-
lumda ilerledim. 

 Sosyal medyada çok takip edilen bir isimsiniz, 
hayranlarınız her yerde sizi takip ediyor bu durum 
için neler söylersiniz?
Onlara kızmıyorum. Ben de onların yerinde olsam aynı şekil-
de davranırdım. Alıştım artık. Nereye gidersem gideyim iki 
üç dakika sonra tüm dünya öğreniyor. Benimle aynı resto-
randa yemek yediğini başkalarına duyurmak hoşlarına gidi-
yor. Sosyal medyada olduğum yeri duyurduklarından sonra 
içeride de, dışarıda da insanlar birikiyor. Çıktığımda paparaz-
ziler kovalıyor. Bunun kötü niyetle yapılan bir davranış ol-
madığını hissedebiliyorum. O yüzden şikâyet etmiyorum.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

 You worked with Woody Allen in Cafe Society, were 
you auditioned for that?
Yes, we met and he handed me a 10-page text. He said, “No 
hurry, you are seeing it for the first time, take your time to 
begin whenever you are ready.” There was no camera in the 
room, only us. Next day they asked me if I wanted the part, 
and when I told them that I did they sent me the scenario.  

 The jokes between your husband and you in Instagram 
drew attention, what would you say about it?
My husband and I love having fun together and making 
jokes. It is nice to see that there are people who see those 
jokes and have fun, too.  

 You deleted your photos in your Instagram account, 
later it was told that you did this to promote your 

upcoming film, could you tell us about it?
Yes, as we all know, the social media is very 

powerful. As a team, we decided to take such 
an action to draw attention to our new 

movie called “A Simple Favor.” We left 
only 28 women  named Emily Nelson in 
my account. We also got great 
attention from the press. The movie 
tells the story of the character that 
disappears.
  
 You are happily married to Ryan 

Reynolds, what would you tell us 
about him?

I am married to someone who is very 
romantic. He knows me well as the person at 

home and in front of the camera.

 How did you meet?
We met at the set of DC Comics’ “Green Lantern.” Ryan 
was animating a superhero in the movie. We warmed up to 
each other fast. When we were together during the filming, 
we kept laughing and having fun, we had a common 
understanding of each other. We were friends then, and it 
stayed that way for a long time. It took time to discover 
our feelings for each other. The media always matched us 
together and discovered the attraction between us even 
before we did.

 How did you get married?
My husband’s family lives in Canada. After our 
relationship began, we went to visit them. Then, we got 
married with a small wedding where limited number of 
guests were invited. Our wedding was in Charleston, 
where one of the most romantic movies, the Notebook, was 
filmed. 

 Woddy Allen ile Cafe Society flminde çalıştınız, 
seçmeye girdiniz mi?
Evet, tanıştık ve bana on sayfalık bir metin verdi. “Ace-
le etme, metinle ilk defa karşılaşıyorsun, istediğin za-
man başlayabilirsin.” dedi. Odada kamera yoktu sadece 
biz vardık. Ertesi gün filmde olmak isteyip istemediği-
mi sordular ben de istediğimi söyleyince o zaman se-
naryoyu gönderdiler.

 Instagram’da eşinizle birbirinize yaptığınız şakalar 
çok konuşuldu neler söylersiniz?
Eşimle birlikte eğlenmeyi ve şaklaşmayı çok seviyoruz. 
Yaptığımız küçük şakaları görüp eğlenen insanlar olma-
sı ne güzel.

 Instagram hesabınızdan aniden tüm fotoğrafları 
sildiniz bunu bir film tanıtımı için 
yaptığınız söylendi, anlatır mısınız?
Evet, biliyorsunuz sosyal medya çok 
büyük bir güç. Ekip olarak “A 
Simple Favor” filmimize dikkat 
çekmek için böyle bir hamle 
yapmaya karar verdik. Hesa-
bımda sadece, adı Emily Nel-
son olan 28 kadını bıraktık. 
Basında da bu durum çok ilgi 
gördü. Filmde ortadan kaybo-
lan bir karakterin hikayesi an-
latılıyor.

 Ryan Reynolds ile mutlu bir 
evliliğiniz var, neler söylersiniz?
Çok romantik biri ile evleyim. Objektif-
lerin önündeki beni ve evdeki beni çok iyi ta-
nıyor.

 Eşinizle nasıl tanıştınız?
DC Comics imzasını taşıyan Green Lantern filminin 
setinde tanıştık. Filmde Ryan bir süper kahramanı can-
landırıyordu. Çok kısa sürede kaynaştık. Sette bir ara-
dayken sürekli gülüyor ve eğleniyorduk, aramızda ortak 
bir dil oluşmuştu. O zaman arkadaştık, uzun zaman da 
arkadaş kaldık. Birbirimize olan hislerimizi keşfetme-
miz zaman aldı. Basın bizi her zaman yakıştırıyordu, 
onlar aramızdaki elektriği bizden önce keşfettiler. 

 Nasıl evlendiniz? 
Eşimin ailesi Kanada’da yaşıyor, ilişkimiz başladıktan 
sonra onları ziyarete gittik. Sonra sayılı davetlinin ka-
tıldığı küçük bir düğünle evlendik. Düğünümüz gelmiş 
geçmiş en romantik filmlerden biri kabul edilen The 
Notebook’un çekildiği Charleston’da gerçekleşti. 

“Modayı çok 
seviyorum ve kendimi 
ifade etmenin en güzel 

yollarından biri olduğunu 
düşünüyorum.”

“I love fashion and I think 
it is one of the most 
beautiful ways for 
self-expression.”

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 What is your makeup style for your daily life?
The freedom to try anything I want is the best thing I love 
about the days when there is no filming. It is a festival 
ambience for me. So, I get to play with nail polish with glitters 
and metallic eye liners. I do experimental makeup. It is so much 
fun to cover myself with glitters.

 Do you have beauty icons?
My mother comes first, of course, after her Jean Seberg, 
Katherine Hepburn, Diane Keaton.

 Where would you like to live except America?
In Paris. 

 We know that you are big fan of painting, who are 
your favorite painters?
 Travis Louie and Sage Vaughn.

 How do you stay fit?
Healthy eating is the most important thing. I almost never 
drink sodas. I usually prefer eating fish and beef. 

 How is motherhood going?
It is a great feeling. I didn’t know what to do with my first baby 
but now with the second one I feel much comfortable.

 Do you like train travel?
I love traveling in general and train travels have always given 
me joy.

 Günlük hayatta makyaj anlayışınız nasıl?
Çalışmadığım, çekimim olmayan günlerin en sevdiğim yanı, 
istediğim her şeyi deneyebilme özgürlüğü. Tam bir festival 
havası. Bu yüzden simli ojeler, metalik göz farları ile oynuyo-
rum. Deneysel makyajlar yapıyorum. Işıltılara bürünmek 
kesinlikle çok eğlenceli.

  Güzellik ikonlarınız var mı?
Başta tabii ki annem, onun dışında Jean Seberg, Katherine 
Hepburn, Diane Keaton.

 Amerika dışında nerede yaşamak isterdiniz?
Paris’te.

Resime meraklı olduğunuz biliyoruz, favori 
ressamlarınız kimler?
Travis Louie ve Sage Vaughn.

 Formunuzu nasıl koruyorsunuz?
Sağlıklı beslenmek en önemlisi. Gazlı içecek neredeyse kul-
lanmıyorum. Yemek için balık ve et ızgara tercih ediyorum.

 Annelik nasıl gidiyor?
Harika bir duygu. İlk bebeğimde ne yapacağımı çok iyi bilmi-
yordum ama ikincisinde çok daha rahat oldum.

 Trenle seyahat etmeyi sever misiniz?
Genel olarak seyahat etmeyi severim, trenle yaptığım seya-
hatler de her zaman bana keyif vermiştir.



KAPAK / COVER KAPAK / COVER

BERİL ŞEN

TEK YÖN DOĞA: EKOTURİZM
NATURE IS THE SOLE DIRECTION: ECOTOURISM

Bütün dünyada, seyahat standartları ve turist profili, kaçı-
nılmaz bir şekilde değişiyor, dönüşüyor. Her gün çarşaf ve 
havluların değiştiği, plastik kaplardaki şampuanların bolca 
harcandığı, açık büfelerde gereğinden fazla yiyeceğin sunul-
duğu, kısacası enerji, su ve gıdanın sorumsuzca sarf edilerek 
kirlilik ve iklim değişikliğine yol açtığı tatiller, insanı doğa-
dan uzaklaştırıyor. Çare; doğa dostu, sürdürülebilir, sorum-
lu tatil yani; ekoturizm. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir 
süredir İğneada, Küre Dağları, Kızılırmak Deltası ve Kaz 
Dağları gibi kaydadeğer ekosistemlerde ekoturizminin ge-
lişmesi için çalışmalar yapıyor. Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği’nin yürüttüğü TaTuTa (Tarım, Tu-
rizm, Takas) Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri projesi de, bir yan-
dan çiftliklerde ekolojik tarımın teşvik edilip sürdürülmesi-
ni desteklerken diğer yandan da modern şehir sakinlerini 
doğa ve tarımsal faaliyetlerle bir araya getirerek, gönüllü 
veya konuk olarak ekolojik çiftlik ziyaretleri tasarlıyor. Ta-
TuTa, Doğu’da Erzurum, Artvin, Erzincan; güneyde Burdur 
ve Muğla; kuzeyde Tokat ve Sinop ve batıda Yalova, Sakar-
ya, Çanakkale’ye kadar farklı bölgelerde, sayısı 60’ın üzerin-
de çiftliği kapsıyor. Türkiye’nin ekoturizm listesi umut 
verici. Birkaçına göz atın; gittikçe büyüyen bir ailenin par-
çası gibi hissedeceksiniz… 

Travel standards and tourist profile are transforming 
inevitably all over the world. The vacations, where sheets and 
towels are changed every day, shampoos in plastic bottles are 
used abundantly, open buffets serve meals excessively, in short, 
where the energy, water, and food are used irresponsibly, 
leading to pollution and climatic changes, pull people away 
from nature. The solution is a nature-friendly, sustainable, 
responsible vacation, in other words, ecotourism. The Ministry 
of Culture and Tourism has been working on the development 
of ecotourism in a number of ecosystems such as İğneada, the 
Küre Mountains, the Kızılırmak Delta and the Ida Mountains. 
TaTuTa (Agriculture, Tourism, Barter) Ecological Farm Visits 
project conducted by the Association for the Support of 
Buğday Ecological Life supports the promotion and 
maintenance of ecological agriculture on the farms while 
designing ecological farm visits to bring modern urban dwellers 
together with nature and agricultural activities as volunteers 
or guests. TaTuTa covers over 60 farms in different regions, 
including Erzurum, Artvin, Erzincan in the east; Burdur and 
Muğla in the south; Tokat and Sinop in the north and Yalova, 
Sakarya, and Çanakkale in the west. Turkey's list of ecotourism 
is promising. Take a look at a few; you will feel like a part of an 
ever-growing family…
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KNIDIA EKO ÇİFTLİĞİ                                                                                                               
Bahçeden topladığınız meyve ve sebzeleri, dünyaya sizin gibi 
bakan insanlarla yemek için masaya oturun, mevsim uygun-
sa zeytin ve badem toplayın, zeytinyağı ve pekmez üreti-
mindeki emeğe şahit olun... Knidia Çiftliği, önce tek bir ku-
lübe ve üzüm bağından ibaret gibi görünür. Yanıldığınızı 
yaşadıkça anlayacaksınız. Enerji ve yiyecek tamamıyla doğal 
yöntemlerle elde ediliyor. Bazı binalarda lüks lambaları ve 
mum kullanılıyor, sıcak su, odunlu termosifon ile sağlanıyor, 
taş binalarda şömineyle ısınılıyor, temizlik burada üretilen 
zeytinyağı sabunuyla yapılıyor, havuzdaki kaynaktan gelen 
su klorlanmıyor. 12 dönüm araziye kurulu çiftlikte konakla-
mak için, her biri 2 kişilik dört açık çardak ve 2-3 kişi alabilen 
dört taş ev var. Doğa ile etkileşimi sürdürmek için kulübeler 
açık bir tarzda tasarlanmış. 

Enerjinin kaynağı güneş ve rüzgar
Bölgede, belediye suyu veya elektrik şebekesi yok, dolayı-
sıyla sulama dahil tüm su ihtiyaçları, çiftlik alanı içinde çalı-
şan doğal kaynak suyu ile yapılıyor. Elektrik gereksinimi, 
güneş panelleri ve rüzgar jeneratörü kombinasyonu yoluyla 
ekolojik olarak sağlanıyor. Çiftliğin yakınında, zeytin bahçe-
leri, yüzlerce badem ağacı ve bazı keçiboynuzu ağaçlarının 
bulunduğu bir arazi var. Zeytin, zeytinyağı ve el yapımı zey-
tinyağı sabununun yanı sıra bir zamanlar Datça köylerinde 
kadınların ürettiği ancak şimdilerde kesilen keçiboynuzu 
ağaçlarından, keçiboynuzu pekmezi üretiliyor. Çoğu yemek 
odun ateşinde pişiriliyor ve çiftlik kendi ekmeğini üretiyor. 
Amaç; ürettiğinden fazlasını tüketmemek olduğundan ko-
nuk sayısının sınırlandırılmasına özen gösteriliyor. 

KNIDIA ECO FARM                                                                                                                                   
Sit around the table with the people who share your vision of the 
world to eat the fruits and vegetables you picked from the 
garden; pick olives and almonds if they are in season; watch the 
production of olive oil and molasses to witness the effort 
spent... The Knidia Farm seems to consist of a single hut and a 
vineyard. You will realize in time that your first impression was 
wrong. Energy and food are obtained entirely by natural 
methods. Oil lamps and candles are used in some of the 
buildings; hot water is provided by a water heater that burns 
wood; fireplaces heat the stone buildings; olive oil soaps 
produced here are used for cleaning; the water in the pool that 
comes from a spring is not chlorinated. There are four stone 
houses, each of which can accommodate two to three people, 
and four pergolas in the 12-acre farm. The huts are designed in 
an open style to maintain the interaction with nature.

The sun and the wind are the energy sources
There is no water main or electricity network in the region, so 
all water needs, including irrigation, are made by natural spring 
water running in the farm area. The electricity need is provided 
ecologically through a combination of solar panels and wind 
generator. Near the farm, there are olive gardens, hundreds of 
almond trees and some carob trees. In addition to olive, olive 
oil, and handmade olive oil soap, carob molasses is produced 
from locally grown carob trees, which was once produced by 
women in Datça villages. Most of the food is cooked over the 
wood fire, and the farm bakes its own bread. There is a limit to 
the number of guests because the goal is not to consume more 
than the production.
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BAĞBADEM
İstanbul'un kaosundan kaçan Bilgütay ve Berkay Ergül 
çiftinin, Datça'dan başlayıp tüm Kuzey Ege'de yaptıkları 
kaçış arayışı, Bozcaada'da bağ ve bademlikler arasında 
sona eriyor. Kurdukları çiftlikte, çiftin çocuklarıyla bir-
likte yaşadığı bir ev ve sekiz odalı Bağbadem adında kü-
çük bir otel var. Zamanla bahçeye yüzlerce bitki, üzüm, 
incir, badem, nar, dut, iğde ağacı, çiçek, ufak bir sebze 
bahçesi, tavuklar, hindiler, bıldırcınlar, ahşap kerevetler 
ve küçük bir ağaç ev de ekleniyor. Çiftin merkezdeki kü-
çük taş okula giden çocukları, boş vakitlerinde balık tutu-
yor, kertenkele ya da yengeç avı planlıyorlar. Yiyecekler 
kendi bahçelerinden, yumurta bahçedeki tavuklardan, 
pekmez, tarhana, erişte ve reçeller kendi üretimleri. 

Yerel tohumlar korunuyor
Adanın yerel tohumlarını koruyor, mutfak atıklarını ta-
vuklara veriyor, pil ve plastikleri ayrıştırıyorlar. Bilgü-
tay Ergül kendini, ‘bir dostun evine giderken elinde en-
ginar çiçeği buketi ya da bir şişe pekmez taşıyan komşu, 
çocuklarla deniz kabukları toplayan anne, mahallenin 
çocuklarına evde kek pişiren teyze, civcivler için yeni-
doğan bakım hemşiresi ve kendine de zaman ayırabilen 
bir kadın’ şeklinde tanımlıyor ve misafirlerini, gönülle-
rinde yapaylıktan uzak gerçek bir iz bırakma umuduyla, 
ağırlıyor. Televizyon yok, bademlerin gölgesi, hamak ve 
adanın rüzgarı var. 

BAĞBADEM                                                                                                                                                                  
For the Bilgütay and Berkay Ergül couple, who escaped from the 
chaos of İstanbul, the search for a place to escape in all the 
North Aegean starting from Datça ended in Bozcaada between 
the vineyards and almond trees. They have a small hotel called 
Bağbadem with eight rooms and a house where they live with 
their children on the farm that was established by the couple. 
Hundreds of plants, grapevines, fig, almond, pomegranate, 
mulberry, and spruce trees, flowers, a small vegetable garden, 
chickens, turkeys, quails, wooden bedsteads and a small tree 
house were added to the garden over time. The children of the 
couple who go to the school in the stone building in the center 
plan to fish or hunt lizards or crabs in their free time. Food 
comes from their own garden; eggs from chickens in the garden; 
molasses, tarhana mix, noodles and jams are their own products.

The local seeds are protected 
They protect the local seeds of the island, feed the kitchen waste to 
the chickens, and separate the batteries and plastics. Bilgütay Ergül 
defines herself as a neighbor who carries a bouquet of artichoke 
flowers or a bottle of molasses in her hand when she goes to a 
friend's house, a mother who collects seashells with children, a 
mother who cooks cakes at home for her children, a newborn 
caregiver for chicks and a woman who can still find time for herself. 
She hosts their guests hoping to leave a real trace away from 
artificiality in their hearts. There is no television, but the shadow of 
the almond trees, hammocks and the wind of the island.
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THE PASTORAL VALLEY ECOLOGICAL LIFE FARM                                                                                                      
A stone house, a chalet or a tent... The Pastoral Valley is beyond 
being an accommodation; it is a true natural life experience. 
Nothing harmful to nature is produced; materials are healthy and 
recyclable. It is a place where you can enjoy learning about soil, 
agriculture, and produce, embracing nostalgic flavors. It is 
suitable for vacations all year round. You can enjoy a pastoral 
life, improve your skills at handicrafts at the local culture 
workshops, and follow a different type of diet. In 1999, more than 
900 saplings were planted for lemon, mandarin, grapefruit, 
citrus, olive, pomegranate, plum, peach, apricot, date, quince, fig 
and mulberry besides Valencia type orange as the main product. 
Olive, willow, sweet-gum, plane, laurel, chaste, myrtle, oleander, 
iris, eucalyptus, and pine trees on the side of the stream are 
protected and reproduced. Forage plants are produced as 
byproducts between the fruit trees and vegetables. According to 
the season, tomato, pepper, eggplant, cucumber, lettuce, arugula, 
cress, dill, parsley, fennel, coriander, spinach, chard, broccoli, 
cauliflower, beet, cabbage, red cabbage, radish, potato, onion, 
garlic, beans, peas, corn, peanuts, and strawberries are produced 
through ecological agriculture to feed everyone who lives and 
works on the farm along with the guests. 

Preparation for the winter is done with the guests
Canned goods, jams, paste, sauces, pasta, tarhana mix are made 
for the winter with the help of the guests and put away to the 
storage. They process the soil with their horse named Rüzgar 
(wind) and to meet the need for animal products and fertilizer, 
they feed chicken, duck, goat, and sheep with natural feed in 
their natural environment. There is also a glass greenhouse 
where they produce saplings and vegetables and green seeds. 

PASTORAL VADİ EKOLOJİK YAŞAM ÇİFTLİĞİ                                                                                                               
Taş konak, ahşap ev ya da çadır… Pastoral Vadi, konaklama-
nın ötesinde, gerçek bir doğal yaşam deneyimi. Çevreye 
zararlı hiçbir şey üretilmiyor, malzeme sağlıklı ve geri dö-
nüşümlü. Toprağı, tarımı ve ürünü öğrenmenin keyfine 
varıp, nostaljik tatlara kavuşabileceğiniz bir yer. 12 ay tatile 
uygun; kırsal yaşamın tadına varabilir, yerel kültür atölyele-
rinde el becerileri geliştirebilir, farklı bir beslenme düzeni 
uygulayabilirsiniz. 1999’da ana ürün olarak Valencia tipi 
portakal yanında limon, mandalina, greyfurt, turunç, zey-
tin, nar, erik, şeftali, kayısı, cennet hurması, ayva, incir ve 
dut için 900'den fazla fidan dikilmiş. Dere kenarındaki zey-
tin, söğüt, günlük, çınar, defne, hayıt, mersin, zakkum, sü-
sen, okaliptüs ve çam ağaçları korunup, çoğaltılmış. Meyve 
ağaçlarının arasında, ara ürün olarak sebze ve yem bitkisi 
üretiliyor. Ekolojik tarım ile mevsimine göre domates, bi-
ber, patlıcan, salatalık, marul, kıvırcık, roka, tere, dereotu, 
maydanoz, rezene, kişniş, ıspanak, pazı, brokoli, karnaba-
har, pancar, lahana, kırmızı lahana, turp, patates, soğan, sa-
rımsak, fasulye, bakla, bezelye, mısır, yer fıstığı, çilek üreti-
lip konuklar ile çiftlikte çalışan ve yaşayan herkesin beslen-
mesi için kullanılıyor. 

Kış hazırlığı konuklarla yapılıyor
Kış için, atölyelerde konuklarla birlikte, konserve, reçel, 
salça, soslar, erişte, tarhana gibi ürünler üretiliyor ve kilere 
kaldırılıyor. Rüzgar adındaki atlarıyla toprağı sürüyor, hay-
vansal ürün ve gübre ihtiyacını karşılamak için, doğal or-
tamlarında tavuk ve ördekler, ağılda ise keçi ve koyun doğal 
yemlerle besleniyor. Bir de fide ve sebzelerin üretildiği, to-
humların yeşertildiği bir cam sera var. 
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ZEYTİNBAĞI                                                                                                           
Kaz Dağları’nın dingin atmosferi en çok zeytin hasadının 
canlılığı ve neşeli Ege kadınlarının sesleriyle şenlenir. Bu 
topraklarda, doğanın en saf hallerini yaşamak için fazla çaba 
sarfetmeye gerek yoktur. Hayatının o dönüm noktasında 
buraya sığınıp hayalini gerçekleştirenlerden biri de Erhan 
Şeker. Bursa’da tekstilciyken üzerinde iki zeytin ağacı bulu-
nan bir toprak parçasından Zeytinbağı’nı yarattı. Çamlıbel 
köyünde, yüzünü Edremit Körfezi’ne dönmüş bu taş bina ile 
zeytin ve badem ağaçlarının olduğu iki dönümlük bahçeyle 
Erhan, hikayesini yeniden yazdı; kendi deyişiyle, ‘ufak, sade, 
iddiasız, basit hoşluklar’ içeren bir yaşam kurdu. 

Mutfağı ile çok seviliyor
Zeytinbağı’nın keyif mekanları, şömineleri, ekili alan-
ları, civardaki yürüyüş rotaları ve güvercinleri var. Bü-
tün bunların yanında Erhan’ın mutfağı tam bir ilgi 
odağı. Bölgenin halk pazarları ona ilham veriyor. Otu, 
meyveyi kendi elleriyle seçiyor. Yemeklerde deneysel-
likten korkmuyor. Zamansız pazara düşen bir ot, mev-
simsiz bir meyve, dağın doruklarından gelen bir diken 
ya da eski bir keçi peynirini arayıp buluyor, bahçesinde 
kara kazanlarda, odun ateşinde biber ve domates salça-
sı yapıyor. Bunlar yetmezmiş gibi, bahçesinde Viet-
nam’dan Meksika’ya dünyadan çeşit çeşit tohumla, on 
çeşitten fazla domates yetiştiriyor. Çiğ sütten kendi 
peynirini, Bayramiç elmasından sirkesini yapıyor. İlk-
bahar ve sonbaharda verdiği yemek kurslarına ilgi bü-
yük. Ayrıca misafirleri için, bölgeye özgü bitki çeşitlili-
ğini tanıtan botanik turları ve civardaki örenyerlerinin 
gezildiği arkeoloji turları düzenliyor. 
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ZEYTİNBAĞI 
The calm atmosphere of the Kaz Mountains livens up with the 
vitality of the olive harvest and the voices of cheerful Aegean 
women. In this land, there is no need to make much effort to 
experience the purest states of nature. Erhan Şeker is one of 
the people who took refuge here and made their dreams come 
true at the turning point of their lives. He created Zeytinbağı 
on a piece of land with two olive trees while he was in the 
textile business in Bursa. Erhan rewrote his story with the 
two-acre garden with olive and almond trees, and the stone 
building with its face turned towards the Gulf of Edremit in 
the village of Çamlıbel; in his own words, created a life that 
included 'small, simple, unpretentious pleasures.'

Popular with its kitchen
Zeytinbağı has leisure corners, fireplaces, cultivated areas, hiking 
trails in the vicinity and pigeons. Besides all these, Erhan's 
kitchen is a center of attention. The farmer's markets of the 
region inspire him. He handpicks the fruits and herbs. He is not 
afraid of experimenting with new dishes. He locates an herb that 
comes to the market early in the season, an all year round fruit, a 
thorn from mountain peaks, or an aged goat cheese, making 
pepper and tomato paste in black kettles over the wood fire in the 
garden. As if these are not enough, there are more than ten 
varieties of tomatoes grown in his garden from various seeds 
around the world from Vietnam to Mexico. He makes his own 
cheese from raw milk and cider vinegar from Bayramiç apples. 
There is a great deal of interest in his cooking courses in the 
spring and autumn. In addition, he organizes botanical tours 
introducing the region's unique plant diversity and archaeological 
tours of the ruins in the region for guests.
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We are at the end of summer; it will be autumn next 
month. The weather temperature rapidly goes up or down 
as the seasons change. When this change is fast, our 
bodies have hard time adjusting. According to the experts, 
the body becomes stressed and the immune system weakens 
in this type of situations. A weakened immune system 
calls out to illnesses such as flu. 
We have searched the risks for our readers there may be 
experienced in this process, where nose and throat 
infections, blood pressure, and heart diseases may be 
experienced and even our psychology, skin, and internal 
organs may be affected, and the precautions that can be 
taken.

Do not let this weather ruin us!
Emphasizing that the body becomes stressed and 

weakens the defense system with the change of 
the air temperature, Liv Hospital Internal 

Medicine Specialist Asst. Prof. Dr. Alev 
Özsarı says: "Seasonal changes cause 

many diseases in the body that is 
not accustomed to entering an 
environment that weakens the 
immune system. At first, our 
respiratory and circulatory 
systems are affected very much. 
Many people, especially children, 

and elderly people have upper 
respiratory tract infections during 

this period; that is, the nose and 
throat infections. Excessive heat 

increase can increase allergic diseases and 
infectious diseases."

Heart attacks increase
"Unfortunately, damage is not limited to the respiratory 
system. In this situation where veins are affected, it is 
very common for many adults to develop blood pressure 
problems. The pressure change also affects the heart. In 
this period, an increase in the number of people who 
experience heart attacks was observed. Migraine attacks 
may also be seen in the fall. Adaptation is more difficult 
in people with chronic illnesses and in the elderly. It is 
recommended that these people be more careful."

Do not enter depression 
"Sudden weather changes can affect one's mood, 
causing nervousness, anxiety, and hypersensitivity. 
Adverse weather changes, less sunny, rainy conditions 
can cause depression. Weather change can cause fatigue 
and altered sleep patterns. It may also lead to changes 
in appetite."

SAĞLIK / HEALTH

Yaz mevsiminin sonlarındayız, bir sonraki ay sonbaha-
ra adım atacağız. Mevsimler değişirken hava ısısında 
ani yükselmeler ve düşüşler yaşanıyor. Isı değişiminin 
hızlı olduğu günlerde vücudun da buna uyumu zor olu-
yor. Uzmanlara göre vücut bu gibi durumlarda strese 
girip, savunma sistemini zayıflatıyor. Bağışıklık siste-
minin zayıflaması grip başta olmak üzere birçok hasta-
lık için de davetiye gibi. 
Burun ve boğaz enfeksiyonlarının yaşanabileceği; tan-
siyon, kalp hastalıklarının görülebileceği; iç organları-
mızın, cildimizin, psikolojimizin dahi etkilendiği bu 
süreçte yaşanabilecek riskler ve alınabilecek önlemleri 
okuyucularımız için araştırdık. 

Bizi bu havalar mahvetmesin! 
Hava ısısının değişimiyle, vücudun strese girerek savunma 
sistemini zayıflattığına dikkat çeken Liv Hos-
pital Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alev 
Özsarı şunları söylüyor: “Mevsim de-
ğişikliklerinde vücudun alışık olma-
dığı bir ortama girerek bağışıklık 
sisteminin zayıflaması birçok 
hastalığa sebep oluyor. İlk başta 
solunum sistemimiz ve dolaşım 
sistemimiz bundan çok etkile-
niyor. Başta çocuklar ve yaşlılar 
olmak üzere birçok kişi bu dö-
nemde üst solunum yolları en-
feksiyonları; yani burun ve bo-
ğazda iltihap problemiyle karşı 
karşıya kalıyor. Isı artışının fazla ol-
ması, alerjik hastalıkları ve bulaşıcı has-
talıkları arttırabilir.”

Kalp krizleri artıyor
“Maalesef hasar sadece solunum sistemiyle sınırlı kal-
mıyor. Damarların etkilendiği bu durumda birçok ye-
tişkinde tansiyon problemlerinin ortaya çıkması çok 
olağan. Basınç değişimi kalbi de etkiliyor. Bu dönemde 
birçok kişide kalp krizlerinin yaşandığı hatta sayısında 
artış saptanmıştır. Aynı zamanda sonbaharda migren 
atakları da görülebilir. Kronik hastalıkları olanlarda ve 
yaşlılarda adaptasyon daha zor olur. Bu kişilerin daha 
dikkatli olması önerilir.”

Depresyona girmeyin
“Ani hava değişimleri kişinin duygu durumunu etkile-
yebilir, sinirlilik, endişe hali ve aşırı hassasiyet ortaya 
çıkabilir. Olumsuz hava değişimi, yani daha az güneşli, 
yağışlı ortamlar depresyona neden olabilir. Hava deği-
şimi kişide yorgunluk, uyku düzeninde değişiklik yapa-
bilir. İştah üzerinde de değişikliklere yol açabilir.”

TÜRKAN BALABAN
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RUHUNUZ DA VÜCUDUNUZ DA 
SOĞUK ALMASIN

YOUR BODY AND SOUL SHALL NOT 
CATCH A COLD

Hava ısısının kısa 
sürede artması ya da 

düşmesi hem psikolojimizi 
hem de beden sağlığımızı 

etkiliyor.

A rapid change in the weather 
temperature affects both our 

body health and 
psychology.  
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Grip aşısı herkesi korur mu?
Liv Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. 
Dr. Zehra Çağla Karakoç griple ilgili merak edilenleri 
anlatıyor: “Grip insanda influenza virüsü tarafından 
oluşturulan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Çoğu 
kişide hastalık basit seyirlidir ancak kimi zaman ölüm-
cül de olabilir. Bir virüs hastalığı olduğundan bu hasta-
lıkta antibiyotikler etkisizdir. Grip salgın yapan bir vi-
rüstür. Hasta kişide ateş veya üşüme-titreme, öksürük, 
boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrıları, baş ağrısı, kır-
gınlık, halsizlik, bulantı, ishal gibi şikayetler olabilir.”
Konuşurken bile bulaşabilir
“Hastalar diğer kişilerle konuşurken, öksürürken has-
talıklarını bulaştırabilirler. Ofis ortamları gibi birçok 
kişinin birbiriyle yakın bulunduğu kapalı ortamlarda 
virüs hem hava hem de temas yolu ile yayılabilir. Bula-
şıcılık, hastalık belirtileri başlamadan 1 gün önce başla-
yıp 7 güne kadar sürer. Risk grubu dediğimiz; yaşlılar, 
gebeler, küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlarda has-
talık ağır ve ölümcül seyredebilir.”

Grip aşısı  yüzde 70 etkili
“Aşılama yüzde 70’in üzerinde gribe karşı koruyucudur 
ve riskli kişilerde de gelişebilecek ağır akciğer enfeksi-
yonları gibi hastalıklar önlenebilir. Ayrıca el hijyenin 
sağlanması ve genel sağlık önlemlerine dikkat edilmesi, 
kalabalık ortamlar ve hasta kişilerden uzak durmak da 
hastalıktan korunmada önemlidir. Grip çoğu kişide ilaç 

Does the influenza vaccine protect everyone?
Liv Hospital Infectious Diseases Specialist Asst. Prof. 
Dr. Zehra Çağla Karakoç describes the facts about flu: 
"Influenza is an infectious respiratory disease caused by 
the influenza virus. In most people, the progress of the 
disease is simple, but it can also be fatal. Antibiotics are 
ineffective in this disease since it is a viral disease. 
Influenza is a virus that causes an epidemic. The patient 
may have complaints such as fever or chills, cough, sore 
throat, nasal discharge, muscle aches, headache, 
weakness, nausea, and diarrhea.

It might even spread while talking
"While patients talk to healthy people, they can infect 
them with the disease while coughing.  The virus can 
spread through both air and contact in the indoor 
environments such as an office where many people are 
close together. Contagiousness starts 1 day before the 
symptoms of the disease start, and lasts up to 7 days. The 
disease can be severe and fatal in old people, young 
people, young children, and in those with chronic illnesses 
that we call the risk group."

Influenza vaccine is affective 70 percent
"Vaccination provides more than 70 percent protection 
against influenza and it can prevent severe lung infections 
that people at risk can develop. Hand hygiene is also 
important as well as paying attention to general health 
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almadan bir haftada iyileşirken, risk gruplarında ağır 
seyredebilir. Tedavide ilk 48 saatte doktor kontrolün-
de antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Bu antiviral ilaç-
ların tıpkı antibiyotiklerde olduğu gibi bilinçsiz kulla-
nımının dirence yol açabileceği unutulmamalıdır.”

Cildinize güzellik dokunuşları 
Yazın cildimize deniz ve rüzgarın yıpratıcı etkilerin-
den kurtulmak için yapılabilecek yöntemleri Liv Hos-
pital Estetik, Plastik ve Rekonstriktüf Cerrahi Uzmanı 
Prof. Dr. Gürsel Turgut şöyle açıklıyor: “Ciltte yaşla 
birlikte oluşan kırışıklıklar, lekelenmeler, cilt renginde 
matlaşma gibi problemlerin tedavisinde pek çok yön-
tem kullanılır. Cilt gençleştirme için uygulanan botoks 
ve dolgu, ulterapi-ultralift her mevsimde yapılabilir. 
PRP, fibroplus, fibrogel, fibroblast gibi hücre tedavile-
ri, günümüzde vitamin ve benzeri ürünlerle yapılan 
mezoterapilerin yerini hızla alıyor. Cildin yaş ile bir-
likte hasara uğramış yapılarının onarılmasını sağlar ve 
cildin daha gergin ve parlak görünmesini sağlar. Cilt 
lekelerine karşı da kimyasal soyma işlemleri ve fraksi-
yonel lazer tedavileri uygulanabilir.”

precautions, avoiding crowded environments and sick people in 
the prevention of the disease. Influenza can be severe in the risk 
groups whereas most people recover in a week without taking 
medication. Antiviral drugs are used within the aim of the 
doctor's orders in the first 48 hours of treatment. It should not 
be forgotten that the unconscious use of these antiviral drugs 
may lead to resistance, just as it is with antibiotics."

Beauty touch to your face
Liv Hospital Aesthetic, Plastic and Reconstructive Surgery 
Specialist Prof. Dr. Gürsel Turgut explains the methods that 
can be done to get rid of the abrasive effects of sea and wind to 
our skin in the summer: "There are many methods used in the 
treatment of problems such as wrinkles, spots, and maturation 
that occur with age in the skin. Botox, filling, ultheraphy-
ultralift, applied for skin rejuvenation, can be done in all 
seasons. Cell treatments such as PRP, fibro-plus, fibro-gel, and 
fibro-blast are rapidly replacing the mesotherapies made with 
vitamins and similar products. They provide the repair of the 
skin's damaged structures due to aging and make the skin 
appear tighter and luminous. Chemical peeling and fractional 
laser treatments can also be applied to skin spots."

SAĞLIK / HEALTH
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PUNTO’NUN EXECUTIVE ŞEFİ MUSTAFA ÖZKAN, İTALYAN MUTFAĞININ EN ÖZEL 
SPESİYALLERİNİ, LOKAL TATLARDAN İLHAM ALARAK HAZIRLIYOR.

LEZZETLİ SPESİYALLERİNİN 
SIRRI; TAZELİK VE LOKALLİK 

We met with Punto's executive chef Mustafa Özkan at the 
Zorlu Center AVM branch of the restaurant chain that 
offers the best specials of the Italian cuisine to their guests 
since 2007. Mustafa Özkan who is 34 years old has been 
serving in this sector since he was 14. Özkan, who had the 
opportunity to work with famous chefs in famous restaurant 
chains that serve dishes of the world cuisine, primarily the 
Italian, such as Mayadrom Bistro and those within the 
Mirror Group, has joined the Punto family with the opening 
of the İstinye Park restaurant of the brand. One great advice 
of Mustafa Özkan to the young chefs is to be courageous 
and target-oriented. 

Special flavors are brought from Gaziantep and Hatay 
Emphasizing his interest in kitchen and cooking since his 
childhood, Mustafa Özkan has left 20 years behind in the 
dining sector. Expressing his mastery in the Italian cuisine 
focusing mostly on pasta and pizza, Özkan has been 
improving in the Mediterranean Cuisine. Stating their aim 
towards the Italian dishes that are most suitable for the 
Turkish gourmets while preparing the menu, Özkan said, 
"We value to freshness and using local produce. We work 
with the best suppliers. We are having mozzarella and 
burrata produced at a farm in Afyon. We use only the 
Parmesan cheese that comes from Italy. Spices and tomato 
paste come from Gaziantep, and olive oil comes from Hatay. 
The slogan of our brand, which is 'Fresco Italian,' expresses 
the loyalty of our brand to the fresh, delicious, and unique 
Italian cuisine. The red color in our logo represents our 
sauces that are homemade with unique recipes, and the green 
color represents the freshness of the ingredients we use."

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

THE SECRET TO HIS DELICIOUS SPECIALS; 
FRESHNESS AND LOCALITY

PUNTO’S EXECUTIVE CHEF MUSTAFA ÖZKAN MAKES THE SPECIALS OF THE ITALIAN CUISINE 
WITH THE INFLUENCE OF LOCAL FLAVORS. 

İtalyan mutfağının en özel spesiyallerini hedef kitlesine 
2007’den bu yana sunan Punto’nun executive şefi Mustafa 
Özkan ile Zorlu Center AVM’deki şubelerinde buluştuk. 34 
yaşındaki Mustafa Özkan, 14 yaşından bu yana sektörde 
hizmet veriyor. İtalyan mutfağı başta olmak üzere dünya 
mutfağı servisi yapan Mayadrom Bistro ve Mirror Group 
kapsamındaki ünlü restoranlarda, alanında isim yapmış 
şeflerle çalışma fırsatı bulan Özkan, Punto ailesine ise mar-
kanın İstinyePark’taki şubesinin açılışı ile katılmış. Mustafa 
Özkan’ın genç şeflere yönelik en önemli tavsiyesi ise cesa-
retli ve hedef odaklı olmaları…

Gaziantep ve Hatay’dan özel lezzetler getirtiliyor
Mutfağa ve yemek yapmaya çocukluğundan bu yana büyük 
bir ilgisi olduğunu söyleyen Mustafa Özkan, yeme-içme 
sektöründe 20 yılı geride bırakmış bir isim. İtalyan mutfağı-
na hakim olduğunu özellikle de makarna-pizza odaklı çalış-
tığını dile getiren Özkan, kendisini Akdeniz Mutfağı alanın-
da her geçen gün geliştirmeye çalışıyor. Punto’nun menü-
sünü hazırlarken Türk damak tadına uygun İtalyan lezzetle-
rine yöneldiklerini belirten Özkan, “Marka olarak tazeliğe 
ve lokal ürünlere çok önem veriyoruz. En iyi tedarikçilerle 
çalışıyoruz. Mozarella ve burratayı Afyon’da bir çiftlikte 
ürettiriyoruz. Yalnızca İtalya’dan gelen parmesan peynirini 
kullanıyoruz. Baharatlarımızı ve salçamızı Gaziantep’ten, 
zeytinyağımızı ise Hatay’dan özel olarak getirtiyoruz. Pun-
to’nun sloganı olan ‘Fresco Italiano’ (Taze İtalyan); marka-
mızın taze, lezzetli ve özgün İtalyan mutfağına bağlılığını 
ifade ediyor. Logomuzda bulunan kırmızı, ev yapımı, özel 
reçete ile hazırlanan soslarımızı ve yeşil ise kullandığımız 
malzemenin tazeliğini temsil ediyor.” diyor.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN
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Ingredients: ½ cup of risotto (arborio) rice, 2 tbsp of 
tomato sauce, 50 gram small diced calamari, 50 
gram cleaned shrimp, 50 gram crab meat, ¼  onion, 
1 clove of garlic, 1 tbsp of olive oil, ½  litre vegetable 
stock, 1 tbsp of butter, 1 tbsp of freshly grated 
parmesan cheese, 2 fresh leaves of basil, 2 stalks of 
parsley chopped, lemon zest, salt, pepper, and 1 bay 
leaf.
Directions: Boil vegetables such as carrot, onion, 
parsley, and celery in 1 liter of water for 45 minutes. 
Drain the vegetable stock and place it in a different 
pot. Keep boiling it over low heat. Fine slice the onion 
and garlic. Place them in a pot with olive oil and bay 
leaf to saute for 1-2 minutes. Add seafood on top. 
Saute all together for about 5 minutes and add the 
rice. Continue to saute until the rice becomes to look 
transparent. (Do not wash risotto rice because the 
starch it contains acts as a binder.) Pour a ladle of 
stock over the rice. Add the tomato sauce and cook 
until the fluid is absorbed, stirring at times. Every time 
the fluid is absorbed add another ladle of vegetable 
stock until the rice cooks al dente. Add salt. Mix in the 
butter and parmesan cheese. Remove from the heat. 
Stir and serve while still hot. Buon appetito! 

Malzemeler: ½ su bardağı risotto (arborio) pirinci, 2 yemek 
kaşığı domates sosu, 50 gram küçük, kesilmiş kalamar, 50 
gram ayıklanmış karides, 50 gram yengeç eti, ¼  adet kuru 
soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, ½  litre sebze 
suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı rende parmesan 
peyniri, 2 yaprak taze fesleğen, 2 dal doğranmış maydanoz, 
limon kabuğu rendesi, tuz, karabiber ve 1 adet defne yaprağı.
Hazırlanışı: Havuç, soğan, maydanoz, kereviz gibi aroması 
olan sebzeleri 1 litre kadar su ile 45 dakika kaynatın. Bir süzgeç 
yardımı ile suyu başka bir tencereye aktarın. Ocak üzerinde 
kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Soğan ve sarımsağı çok 
ince kıyın, zeytinyağı ve defne yaprağı ile birlikte tencereye alın. 
1-2 dakika kavurun. Üzerine deniz ürünlerini ekleyin. 5 dakika 
kadar deniz ürünlerini kavurduktan sonra risotto pirincini ilave 
edin. Pirinçler şeffaflaşmaya başlayana kadar kavurun. (Risotto 
pirinci yıkanmıyor çünkü içindeki nişastası bağlayıcı görevi 
görüyor.) Kaynayan sebze suyundan bir kepçe pirinçlerin üzeri-
ne dökün. Domates sosunu da ilave ettikten sonra arada karış-
tırarak suyu çekene kadar pişirin. Pirinçler dişe gelir yumuşak-
lığa erişinceye kadar her seferinde 1 kepçe sebze suyu ilave edip 
çektirerek pişirin. Tuzunu ayarlayın. İçine tereyağını ve parme-
san peynirini ekleyip ocaktan alın. Karıştırıp sıcak servis edin. 
Afiyet olsun!

Values education 
Attending to 8 branches of the brand, Özkan explains how 
he manages the process: "A second chef who has worked for 
us for long years is in charge of every new restaurant. We 
give training for two months to all kitchen team members. I 
care to keep in touch with kitchen chefs in our restaurants. I 
keep the system under control by working with them in the 
kitchen. Every menu item has a standard recipe. Well-
trained chefs prepare them using the supplies provided by 
the same suppliers. We continuously train our teams that 
have a great experience. A large part of our team consists of 
our valuable chefs who have been working for Punto for 
long years. Therefore, we can manage our operation 
with no problems thanks to the team spirit and the 
experience we all have. When I was working at only one 
branch, I had a routine. Now, that routine has become very 
active since we now have more than one branch. The prep 
work in the kitchen begins around 7 am. The closing is at 10 
pm. Every branch has around 8-10 kitchen staff including 
chefs depending on the busyness. We are a kitchen team of 
80, including my operations manager that I report to, 
within a group that employs 250. I provide support by being 
present during the lunch and dinner rush at different 
branches. I am at the branches that serve breakfast on the 
weekends. I focus on improving our menu and training the 
rest of the time. I believe that productive work that includes 
planning increases our success."

Eğitime büyük önem veriyor
8 şubenin mutfağı ile de birebir ilgilenen Özkan, bu süreci 
nasıl yönettiğini ise şöyle anlatıyor: “Her yeni şube açılır-
ken mutlaka mutfağın başında bizimle uzun yıllar çalışmış 
yardımcı bir şef bulunuyor. Tüm mutfak ekibi iki ay boyun-
ca eğitim alıyor. Şubelerimizdeki mutfak şefleri ile sürekli 
bir arada olmaya özen gösteriyorum. Mutfakta onlarla bir-
likte çalışarak sistemi kontrol altında tutuyorum. Menü-
müzde yer alan her ürünün standart bir reçetesi bulunuyor. 
Aynı tedarikçiden gelen ürünler ile eğitilmiş şefler tarafın-
dan hazırlanıyor. Tecrübeli ve sürekli eğitilen bir ekibimiz 
var. Ekibimizin büyük bir kısmı da Punto’nun çok uzun 
yıllardır içinde olan değerli şeflerimiz. Dolayısı ile bu ekip 
ruhu ve tecrübe ile operasyonumuzu sorunsuz bir şekilde 
yönetebiliyoruz. Tek şubede çalışırken rutin bir tempom 
vardı. Şimdi şubelerimiz olduğu için çok daha aktif bir çalış-
ma temposuna sahibiz. Mutfakta hazırlık süreci sabah saat 
07.00 gibi başlıyor. Mutfağın kapanış saati ise 22.00.  Her 
şubemizin mutfağında yoğunluğa göre şeflerle birlikte orta-
lama 8-10 mutfak çalışanı buluyor. Bağlı olduğum operas-
yon müdürümle birlikte 250 çalışanı olan bir grupta, 80 ki-
şilik bir mutfak ekibiyiz. Farklı şubelerde özellikle öğlen ve 
akşam yoğunluğunda bulunarak destek veriyorum. Hafta 
sonu, kahvaltı servisi verdiğimiz şubelerde bulunuyorum. 
Geri kalan zamanlarda ise menüyü geliştirmeye ve eğitim 
çalışmalarına odaklanıyorum. Verimli ve planlı çalışmanın 
başarıyı artırdığına inanıyorum.”

DENİZ MAHSULLÜ RİSOTTO
DENİZ MAHSULLÜ RISOTTO

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN
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Patience, awareness, and focus
It is time to mention Punto's most popular dishes. 
Highlighting that their dishes appeal to everyone, 
Mustafa Özkan said, "Our guests prefer truffle arancini 
with parmesan to start. Two-cheese arugula salad with 
walnuts among the salads and seafood risotto among 
our risottos are popular. Carpaccio pizza is the most 

preferred among the pizzas. Il limone prepared 
with the Sicily lemons and tiramisu 

prepared with mascarpone cheese 
are very popular when it comes to 

desserts. We refresh our menu 
according to the seasons and 

trends. Beet salad with goat 
cheese, fettuccine Punto 
fresco, and pesto burrata 
pizza specialties are 
among the new additions 
to our summer menu." 
Mustafa Özkan who 

mentions being meticulous, 
fair, and disciplined in the 

kitchen continued to his 
words, "I expect the same 

perspective from my team. When 
someone meddles with my job is when 

I become mad in business life. I value 
freshness and quality when I am cooking. 

Cooking requires patience, awareness, and focus. You 
are assigned with the control of the process. This total 
control, in other words, when I make the decisions, I get 
a feeling of calmness that I don't find anywhere else. I 
am so much better and pleased when I am cooking. My 
biggest dream in this field is to have my own restaurant 
someday.

Sabır, farkındalık ve konsantrasyon
Punto’nun en dikkat çeken spesiyallerine gelince… Her 
damak tadına uygun lezzetler sunduklarının altını çizen 
Mustafa Özkan, “Müşterilerimiz başlangıç olarak trüflü ve 
parmesanlı arancini’yi tercih ediyor. Salatalarda iki pey-
nirli ve cevizli roka salatası, makarnalarda penne burrata, 
risotto seçeneklerimizde ise ‘deniz mahsüllü risotto’muza 
büyük ilgi var. En tercih edilen pizza spesiyali-
miz ise carpaccio pizza. Tatlı olarak ise Si-
cilya limonu ile hazırlanan ‘il limone’ 
ve mascarpone peyniri ile hazırla-
nan ‘tiramisu’ya büyük talep var. 
Menümüzü trendlere ve mev-
sime göre sürekli yeniliyoruz. 
Keçi peynirli pancar salatası, 
fettuccine Punto fresco, 
pesto burrata pizza gibi 
spesiyallerimiz, menüye 
yeni eklenen yaz lezzetleri 
arasında yer alıyor.” diyor. 
Mutfakta aşırı titiz, adil ve 
disiplinli olduğunu ifade 
eden Mustafa Özkan, şu yo-
rumda bulunuyor: “Aynı bakış 
açısını ekibimden de beklerim. İş 
hayatında beni en çok kızdıran ise 
işime karışılması… Yemek yaparken kali-
teye ve tazeliğe büyük önem veriyorum. Ye-
mek yapmak; sabır, farkındalık ve konsantrasyon gerek-
tirir. Sürecin kontrolünü de size verir. Yemek pişirirken 
kontrolün tamamen bende olması, farklı bir ifadeyle 
kendi seçimim olması, bana başka hiçbir yerde bulama-
dığım farklı bir sakinlik hissi veriyor. Yemek yaptığımda 
çok daha iyi ve neşeli oluyorum. Bu alandaki en büyük 
hayalim ise kendi restoranımın şefi olmak.”

İtalyan usulü burger                
Italian style burger

Mustafa Özkan: “Şef 
olmak yemek yapmanın 

ötesinde bir kabiliyet gerektiriyor. 
Tüm zorluklara rağmen kesinlikle 

cesaretli olunmalı çünkü şeflik bence 
dünyanın en güzel mesleği.”

Mustafa Özkan: “Being a chef requires 
an ability that is beyond cooking. 

Despite all difficulties, one must have 
the courage because being a chef 

is the best profession in the 
world in my opinion.”  

Pizza Rosso
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Havasına, denizine ve eğlenceli aktivitelerine kimileri-
nin gıptayla kimilerininse burun kıvırarak baktığı Ame-
rika’nın Miami kenti söz konusu olduğunda, iki zıt gö-
rüşün sahipleri hemfikir olur ve buraya ‘hayat boyu ta-
til’ mühürünü basarlar. Dünyanın en fiyakalı kentlerin-
den biri olduğu su götürmez ancak bir taraftan da gezi-
lecek, görülecek bir destinasyon olarak burayı küçüm-
seyenleri utandıracak sürprizlerle doludur. Mesela Mi-
ami, Batı Yarımküre'deki en eski yapılardan birine ev 
sahipliği yapıyor desek… Ya da ülkenin en etkileyici art 
deco mimarisi koleksiyonlarından birine sahip… Ya da 
bir mercan kaya ocağından inşa edilen dev bir tatlı su 
kaynağında yüzmenin bir hayal olmadığını söylesek… 
Şaşırtıcı olabilir ancak kent, tarihsel olarak önemli ya-
pılar ve ilgi çekici yerlerle doludur. Eklektik tarihine 
derinlemesine daldığınızda, eşsiz mimarisi, coğrafyası 
ve tarihi parklarıyla başınızı döndürebilir. Dünyaca 
ünlü plajlarını ve göz kamaştıran gece hayatını yaşamak 
sizden, Miami’de bundan da ötesi olduğunu keşfetme-
niz için öneriler bizden olsun.

HAVALI 
MIAMI’NİN 
BİR BAŞKA YÜZÜ
ANOTHER FACE OF DASHING MIAMI 

When Miami, an American city where some admires its 
weather, sea, and entertaining activities and some shows 
displeasure, is in question the holders of the opposite 
views come to agree that this place means a ‘lifelong 
vacation.’ No doubt that Miami is one of the most 
dashing cities on earth; however, it is also full of surprises 
for those who underestimate this place as a must-see 
destination. What if we say that Miami harbors one of 
the oldest structures in the Western Hemisphere! Or let’s 
say that one of the most impressive art deco collections 
of the country is here! How about we say that swimming 
in a giant freshwater pool built in a shallow rock quarry 
utilizing a large amount of coral is not a dream! It might 
be surprising but the city is full of interesting and 
significant historical structures. It’s architecture, 
geography, and historical parks might make you feel dizzy 
when you dive deep into its eclectic history. So, you shall 
experience the world famous beaches and the striking 
night life and we shall give recommendations so you will 
discover that there is so much more in Miami…  

GEZİ / TRAVEL
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Green and calm
It is true that Miami is full of craziness… However, if you want 
to escape this chaos, there are numerous places to recommend. 
It is possible to spend a calm day between the greens in the 
Fairchild Tropical Botanic Gardens, which is one of the largest 
tropical botanic gardens of the country. This place has a 
butterfly garden, a tropical plant conservatory, and an 
ambience where you can find peace facing the landscape of the 
marshes and the islands. Did you say art? The impressive art 
installations by famous artists such as Roy Lichtenstein are 
often seen here. It is possible to see the whole park by a 
45-minute free tramway tour. There are also easy to follow 
walking trails for those who love walking. 

Walking to art
If you are thinking that everyone in Miami is after having 
fun, you are wrong. You will see the examples of the 
urban art blossoming through graffiti in the middle of 
worn concrete blocks and tarnished warehouses. The 
Wynwood Walls is a district that consists of graffiti and 
street art along with its extraordinary colors and location. 
The exhibition will be a surprise and it will be interesting 
for sure. If you are curious about the latest graffiti, you 
can participate in the Wynwood Walls walks organized 
by the street artists. The second Saturday of each month 
when the Wynwood Art Walk is done is the best time to see the 
most cheerful state of the district. Most of the surrounding 

Yeşil ve dingin
Miami çılgınlıklarla doludur, doğru… Ancak bu karmaşa-
dan kaçmak isterseniz, önerilecek sayısız yer var. Mesela 
ülkenin en büyük tropikal botanik bahçelerinden biri olan 
Fairchild Tropikal Bahçesi’nin yeşillikleri arasında, dingin 
bir gün geçirmek mümkün. Burada bir kelebek bahçesi ve 
tropikal bitki serasının yanı sıra bataklık ve adalar manza-
rasına karşı sükuneti bulabileceğiniz bir ortam da var. Sa-
nat mı dediniz? Burada sık sık Roy Lichtenstein gibi ünlü 
sanatçıların oldukça etkileyici sanat enstalasyonları da 
oluyor. Yürüyüş tutkunları için, takip edilmesi kolay pati-
kaların yanı sıra, 45 dakika ücretsiz bir tramvay gezisiyle 
parkın tamamını görmek mümkün.

Sanata yürümek
Miami’de herkes eğlence peşinde sanıyorsanız, yanılırsı-
nız. Paslı depoların ve yıpranmış beton blokların ortasında, 
kentsel sanatın grafiti ile yeşermesinin örneklerine şahit 
olacaksınız. Wynwood Duvarları, renkleri ve sıra dışı ko-
numuyla, insanları açık bir avluya çeken resim koleksiyonu 
ve duvar resimlerinden oluşuyor. Hangi sergi olacağı bir 
sürpriz ancak mutlaka ilgi çekici olacaktır. En son duvar 
resimlerini merak ediyorsanız, sokak sanatçıları tarafından 
düzenlenen Wynwood Walls özel yürüyüş turları var. Her 
ayın ikinci cumartesi günü ise Wynwood Sanat Yürüyüşü 
yaparken mahallenin en şenlikli haline karışmak için harika 
bir zaman. Wynwood'un etrafındaki galerilerin çoğu, sergi 

GEZİ / TRAVEL

galleries of Wynwood host special events and exhibition 
openings. Food trucks and thematic markets are the extras of 
this art festival along with live music; however, you will have to 
endure the crowd. The Design District is also worth seeing.
 
As if it came from the past
Located in the gallant district of the city, Coral Gables, the 
Biltmore Hotel, among the most impressive large hotels of 
the American Jazz Age, invites you to a travel in time as if it 
came out of a historical novel. The hotel, which is full of 
legends, spirits, and rumors, has a lot to tell… The famous 
guests of the hotel used to ride the gondolas in the canal 
behind the hotel. The canal does not exist any more; 
however, the largest hotel pool of the American continent, 
resembling the water garden of the sultan in the One 
Thousand and One Nights, is still there. Staying at this 
hotel is beyond everyone’s depth but the daily use of the 
pool is possible with a fee.   

Celebrities of the ocean
Miami Seaquarium, located in Biscayne Bay, is the longest 
operating ocean aquarium in America. Meet with the stars 
of the Southern Florida waters; Salty the sea lion, Lolita the 
killer whale, Flipper the dolphin, and Calypso the baby 
dolphin. There are eight shows organized everyday. This 
place is also the home of sea turtles, manatees, stingrays, 
tropical birds, and other residents of the natural life. 

açılışlarına ve özel etkinliklere ev sahipliği yapar. Yiye-
cek kamyonları ve temalı pazarlar, canlı müzikle birlikte 
bu sanat şenliğinin ekstralarıdır ancak kalabalığa katlan-
mak gerekir. Tasarım Meydanı’na (Design District) da bir 
göz atmaya değer. 

Geçmişten fırlamış gibi
Kentin en gösterişli semti Coral Gables’da, Amerikan Caz 
Çağı'nın büyük otellerinin en etkileyicilerinden biri olan 
Biltmore Hotel, adeta bir dönem romanından fırlamış gibi 
sizi zamanda bir yolculuğa davet eder. Efsaneler, ruhlar ve 
dedikoduyla dolu bu otelin anlatacağı öyle çok hikaye var ki… 
Bir zamanlar otelin arkasındaki özel kanal sisteminde gon-
dollarla ünlü misafirler taşınırmış. O kanal artık yok ancak, 
adeta Binbir Gece Masalları'ndan sultanın su bahçesini andı-
ran, Amerika kıtasının en büyük otel havuzu hala duruyor. 
Burada konaklamak kuşkusuz her yiğidin harcı değil ancak 
günübirlik bir ücretle havuzu kullanmak mümkün. 

Okyanusun ünlüleri
Biscayne Körfezi'nde bulunan Miami Seaquarium, 
Amerika’da en uzun faaliyet gösterebilmiş okyanus ak-
varyumu. Güney Florida denizinin starlarıyla tanışın; 
deniz aslanı Salty, katil balina Lolita, yunus Flipper ve 
bebek yunus Calypso. Her gün tam sekiz gösteri var. 
Burası aynı zamanda deniz kaplumbağası, deniz ineği, va-
toz, tropikal kuşlar ve doğal yaşamın diğer sakinlerine de ev 

GEZİ / TRAVEL

Fairchild Tropikal Bahçesi
Fairchild Tropical Botanic Garden

Biltmore Hotel
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Tropical fish aquarium, shark canal, Salty’s Pirate Playground, 
and Sharky’s Sky Trail are not to be missed.

A concert with a view
There are not so many parks intertwined this much with 
turquoise in America. It is one thing that makes the people 
of this city lucky. Two performance venues are noteworthy 
in the city: the Klipsch Amphitheater with a great view of 
the Biscayne Bay for live music performances and the Tina 
Hills Pavilion where 800 guests, including those who sit on 
the lawn, can watch the spring shows for free. 

From a villa to a museum
Coconut Grove, right across the Biscayne Bay, harbors the 
Vizcaya Museum & Gardens, which used to be the former 
villa and estate of the businessman James Deering. The 
estate which is positioned on the 10-acre coastal line was 
faithfully restored. The main building is magnificent with 
the European antiques and artworks. The complex is 
surrounded with well maintained tropical gardens. You can 
take a break at the Vizcaya Cafe. 
 
A monastery to reassemble
It is a medieval Spanish Monastery. It is believed to be the 
oldest structure in the Western Hemisphere. This is in fact 
a treasure that takes place in the Northern Coast of Miami. 
It was originally built in Segovia, Spain in 1141. The priests 
of the monastery had lived there for about 700 years. 
Following a social revolution in the 1830s, the monastery 
was sold and turned into a wheat silo and a barn. William 
Randolph Hearst, a newspaper owner, bought the building 

sahipliği yapıyor. Tropikal balık akvaryumları, köpek balığı 
kanalı, Salty’nin Korsan Oyun Alanı ve Sharky’nin Gökyüzü 
Yolu kaçırılmaz eğlenceler. 

Manzaralı konser
Amerika’da böylesine bir turkuazla hemhal olmuş pek fazla 
park yoktur. Bu kent insanının şanslarından biri de bu. Park-
ta iki performans mekanı kaydadeğer; canlı müzik gösterileri 
için ideal, Biscayne Körfezi'nin mükemmel manzarasına sa-
hip Klipsch Amfitiyatrosu ve çimlere oturanlarla birlikte tam 
800 kişinin, ücretsiz bahar gösterilerinden yararlanabileceği 
Tina Hills Köşkü. 

Konaktan müzeye
Biscayne Körfezi'nin hemen karşısındaki Coconut Grove, bir 
zamanlar tarım sanayicisi James Deering'in kış evi bugünse 
aynı yapıda muhteşem Vizcaya Müzesi ve Bahçeleri'ne ev 
sahipliği yapıyor. 10 dönümlük kıyı şeridi üzerinde, hemen 
su üzerinde bulunan konak, aslına sadık kalarak restore edil-
miş. Esas evde Avrupa antikaları ve sanatı göz boyuyor. 
Kompleksin çevresinde de bakımlı tropikal bahçeler var. So-
luklanmak için Vizcaya Cafe’ye uğrayabilirsiniz.

Taşınan manastır
Maimi’de bir ortaçağ İspanyol Manastırı… Batı Yarımkü-
re'deki en eski bina olduğuna inanılıyor. Burası Kuzey Miami 
Sahili'nde bulunan gizli bir hazine. Aslen 1141'de İspan-
ya'nın Segovia kentinde inşa edilmiş. Manastır rahipleri 
yaklaşık 700 yıl boyunca burada yaşamışlar. 1830'larda bir 
sosyal devrimin ardından, manastır satılarak bir tahıl ambarı 
ve ahır haline dönüştürülmüş. 1925'te bir gazete patronu 

Vizcaya Müzesi ve Bahçeleri
Vizcaya Museum & Gardens
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annex in 1925 and had its stones separated in Spain. The 
pieces were collected in over 11 thousand wooden crates and 
sent to America. About 30 years later, the entrepreneurs of 
Miami had undertaken the task of reassembling the monastery 
where it is located today.     

The art deco of the world
It is possible to see the widest art deco collection of the 
world in the Art Deco district in Miami Beach. The 
structures with white facades, neon lights, and stylish 
designs, Ocean Drive is in fact one of the most exciting 
streets in America. Some of the most iconic and 
photographed boutique hotels of America are also located 
here, including those seen in Scarface and Bad Boys.

A Cuban breeze
Experience the flavors of a multicultural Miami in Little 
Havana, breath in the Cuban air. You can become 
familiar with the unique architecture and culture of Cuba 
without even visiting this country. The colorful center of 
the Hispanic culture in Miami is full of cafes with Latin 
inspirations, restaurants, museums, street vendors, and 
markets. You might run into people talking about politics 
while playing domino or tables set with the Latin 
American dishes accompanied by Cuban music. Little 
Havana hosts the ‘Viernes Culturales’ (Cultural Fridays) 
on the last Friday of each month for those who want to 
know the culture and arts of the neighborhood better. 
The best time to visit this neighborhood is the evenings. 

olan William Randolph Hearst, manastırın müştemilatını 
satın alarak İspanya'da taşlarına ayırmış, 11 binden fazla ah-
şap sandıkta parçaları toplamış ve bunları Amerika’ya gön-
dermiş. Yaklaşık 30 yıl sonra, Miamili girişimciler, bugün 
bulunduğu yerde manastırı yeniden bir araya getirme proje-
sini üstlenmişler.  

Dünyanın art deco’su
Miami Beach’teki Art Deco Mahallesi’nde, dünyanın en geniş 
art deco mimarisi koleksiyonunu görmek mümkün. Beyaz 
cepheler, neon ışıklar ve şık tasarımlara sahip yapılarla Ocean 
Drive gerçekten de Amerika'nın en heyecan verici caddele-
rinden biri. Aynı zamanda burada, Scarface ve Bad Boys gibi 
filmlerde görülenler de dahil, ülkenin en ikonik ve en çok fo-
toğraflanan butik otellerinden bazıları arzı endam ediyor.

Bir Küba esintisi
Çok kültürlü Miami'nin tadını Küçük Havana’da deneyimle-
yin, Küba havasını soluyun. Küba'ya gitmeden bile bu ülkeye 
özgü mimariye ve yaşam kültürüne aşina olabilirsiniz. Mia-
mi'deki İspanyol kültürünün bu renkli merkezi, Latin esinti-
li kafeler, restoranlar, müzeler, sokak satıcıları ve pazarlarla 
doludur. Kah domino oynarken siyaset konuşanlara, kah 
Küba müziği eşliğinde Latin Amerika’ya özgü yemeklerle 
donatılan masalara rastlarsınız. Her ayın son cuma günü, 
Little Havana, mahallenin kültür sanatını daha iyi tanımak 
isteyenler için ‘Viernes Culturales’ yani Kültür Cumaları’na 
ev sahipliği yapıyor. Burada olmak için en isabetli zaman ak-
şamlarıdır.

Küçük Havana
Little Havana
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EN GÜÇLÜ YÖNÜNÜZÜ KEŞFEDİN

DISCOVER YOUR STRONGEST ASPECT

If you are tired of the same exercise routines, we have an 
alternative for you. You are going to love this exercise, 
especially if you are curious about wildlife and nature. 
Jungle challenge, which becomes to prominence by aiming 
to acquire the strength of a crocodile or a gorilla and the 
speed of a cheetah, is a group exercise inspired by wildlife. 
You will be able to burn more calories than you can 
imagine and have a fit body in a short time with the jungle 
challenge, which has a very intense cardio workout 
routines. 

Sürekli aynı spor dalları ile form tutmaya çalışmaktan 
sıkıldıysanız, size farklı bir önerimiz var. Eğer doğaya 
özellikle de vahşi yaşama meraklıysanız, bu egzersiz 
türünün size çok daha keyifli geleceğine şüpheniz olma-
sın. Çitanın hızına, timsahın kuvvetine ya da gorilin 
gücüne erişmeye yönelik farklı bir grup egzersizi olarak 
öne çıkan ‘jungle challenge’, tüm ilhamını vahşi yaşam-
dan alıyor. Son derece yoğun bir antrenman programına 
sahip olan jungle challenge ile kısa sürede hem çok daha 
formda bir fiziğe ulaşabilecek hem de hedeflediğinizin 
çok daha üstünde kalori yakabileceksiniz.

JUNGLE CHALLENGE İLE VAHŞİ YAŞAMIN KURALLARINA GÖRE SPOR 
YAPMAYI DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

HOW ABOUT EXERCISING ACCORDING TO THE RULES OF WILDLIFE WITH 
THE JUNGLE CHALLENGE?

HOBİ / HOBBY
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Kardiyo deneyimine yenilikçi bir bakış açısı
Rebounding, aerial yoga, tabata ve crossfit'ten sonra yeni 
nesil grup egzersizi jungle challenge giderek yayılıyor. Kısa 
sürede sporseverlerin büyük beğenisini kazanan jungle 
challenge’ın nasıl bir konsepte sahip olduğunu, vücudun 
hangi noktalarını çalıştırdığını ve ne kadar sürede yapıldı-
ğını Raillife okuyucuları için özel olarak araştırdık. Yüksek 
temposu ile kardiyo deneyimine yenilikçi bir bakış açısı 
getiren jungle challenge, vahşi yaşamdan ilham alıyor. 
Farklı yoğunluk seviyelerinde yapılabilen bu antrenman 
ile yaklaşık 600 kalori yakmak mümkün. Bu egzersizin her 
şeyden önce hayvanların vahşi yaşama uyum sağlamak 
için geliştirdiği fiziksel özelliklerden esinlenilerek gelişti-
rildiğinin altını çizmekte fayda var. Bu yeni egzersiz ruti-
nine vahşi doğada yaşayan bir yerli olarak başlanıyor. Ders 
boyunca bir çitanın, bir kartalın ya da bir timsahın öne çı-
kan güçlü yönlerinin kaynağını bulmaya doğru bir yolcu-
luğa çıkılıyor. Jungle challenge egzersizinde her karakter, 
belirli bir kas grubunu çalıştırırken hayvanların sağ kal-
mak için geliştirdiği özelliklere de dikkat çekiliyor.

An innovative perspective for a cardio routine 
The new generation group exercise craze after rebounding, 
aerial yoga, Tabata and CrossFit has been growing. We 
have searched for how Jungle Challenge is done, which 
parts of the body it works during a routine exercise, what 
type of a concept it has, and how long an exercise routine 
takes for the Raillife readers since it has become very 
popular. Bringing an innovative perspective to cardio 
workout routines with its high intensity, Jungle Challenge 
takes its inspiration from wildlife. Burning 600 calories 
is possible with Jungle Challenge that can be done at 
different intensity levels. Animals' physical traits that 
they have developed in order to survive in wildlife 
influenced the development of this exercise routine. The 
exercise routines start as an indigenous of wildlife. A 
journey to find the source of the strongest aspects of a 
cheetah, an eagle, or a crocodile during a Jungle Challenge 
workout awaits you. Each character makes a different 
muscle group work, and the traits that animals develop to 
survive are highlighted. 

raillife AĞUSTOS / AUGUST 2018       0  5  7



HOBİ / HOBBY

Increases strength, flexibility and agility
The exercise routines that are done to acquire the speed of 
a cheetah, the strength of a crocodile, the power of a 
gorilla and a buffalo or the flexibility of a leopard have 
names such as buffalo attack, gorilla squat, and cheetah 
sprint. The exercise routine is followed by stretching, 
which emphasizes trees, the generator of nature and source 
of life. Jungle Challenge keeps the motivation of those who 
like to stay fit and turns the movements of animals that 
dominate nature into an exercise program by observing 
their behavior. Working out all muscle groups in a short 
time, the fitness program that helps to increase strength, 
flexibility, mobility, and agility is based on high-intensity 
interval training (HIIT) and functional training 
techniques. Containing strength and cardio workouts 
using your own body weight, a session can include a 
40-minute Jungle Challenge and a 25-minute high-
performance Jungle Challenge with high intensity. It is 
possible to get fit in a short time through the program that 
can be done at different intensity levels.

Gücü, esnekliği ve çevikliği artırıyor
Çitanın hızına, timsahın kuvvetine, gorilin gücüne, bufalo-
nun sağlamlığına ya da leoparın esnekliğine erişmek için 
yapılan hareketlerin ‘buffalo attack’, ‘gorilla squat’, ‘leopard 
stretch’ ve ‘cheetah sprint’ gibi isimleri bulunuyor. Rutinin 
sonunda ise esneme hareketleri, doğanın üreticisi ve yaşam 
kaynağı ağaç ile vurgulanıyor. Spor tutkunlarının motivas-
yonunu her zaman zirvede tutacak bir grup egzersizi olarak 
kurgulanan jungle challenge, doğada hüküm süren her can-
lının hareketini gözlemleyerek, bu hareketleri farklı bir eg-
zersiz programına dönüştürüyor. Kısa sürede tüm kas 
gruplarını çalıştırabilen ve antrenman rutinleri ‘high inten-
sity interval training-HIIT’ ve ‘functional training’ teknik-
lerine dayalı olan ders; güç, esneklik, mobilite ve çevikliği 
artırmaya yardımcı oluyor. Vücut ağırlığı ile yapılan kuvvet 
ve kardiyo rutinleri ile gerçekleşen bu ders, 40 dakikalık 
jungle challenge ve yüksek tempoda yapılan 25 dakikalık 
jungle challenge high performance şeklinde uygulanabili-
yor. Farklı yoğunluk seviyelerinde yapılabilen bu ders ile 
kısa sürede forma girmek mümkün. 
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THE WOMEN WHO HAVE A WAY WITH THE LAND 

TOPRAĞIN DİLİNDEN ANLAYAN 
KADINLAR

SELİN AKGÜN

BigChefs çatısı altında 14 yerel kadın üreticiyle iş birliği 
yapan BigChefs Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli, 
kısa sürede Türkiye geneline yayılan özel bir sosyal sorum-
luluk projesinin mimarı oldu. Türkiye’nin dört bir yanın-
daki yerel kadın üreticilerin ekonomik ve sosyal özgürlük-
lerini kazanmaları adına kapsamlı bir yol haritası kurgula-
yan Cizreli, ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ projesiyle, 
kadın üreticileri ekonomiye kazandırıyor.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Founding partner and CEO of BigChefs that collaborates 
with 14 female local producers within BigChefs Gamze 
Cizreli has become the architect of a social responsibility 
project. Setting an intensive road map in the name of 
female local producers' gaining their economic and social 
freedom throughout Turkey, Cizreli has our economy 
gain female local producers via her 'From the Women of 
Land to Tables' project. 

Yıl sonunda 50 kadın üreticiye ulaşılacak
BigChefs’in, ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ adlı proje-
si kapsamında Manisa, Gaziantep, Ankara, Amasya, An-
takya, Kastamonu, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Muğ-
la, Düzce ve İzmir’de geçimini tarımdan sağlayan 14 giri-
şimci kadının hikâyesi pek çok kişiye ilham veriyor. Kimisi 
kiraz biberi, kimisi fıstık, kimisi ise enginar üreticisi… 
Aralarında kırma yeşil zeytin, siyez bulguru ve domates 
üreticileri de var. Bu üreticileri desteklemek bir bakıma 
Türkiye’nin coğrafi işaret tescilli ürünlerini artırmak ve 
dünyaya duyurmak adına da farklı bir perspektif sunuyor. 
Şu an dünyada 10 bin adet coğrafi işaret tescilli ürün bulu-
nuyor. Türkiye’de ise tescil almaya aday 2 bin 500 adet 
ürün bulunsa da bugüne kadar 337 ürüne coğrafi işaret 
alındı. 422 ürünün ise başvurusu tamamlandı ve tescil al-
mayı bekliyor. Bu noktadan yola çıkarak Gamze Cizreli ile 
hem ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ projesi hakkında 
konuştuk hem de 14 kadın üreticinin ilham veren hikâyesi-
ni araştırdık. Yıl sonuna kadar iş birliği yaptıkları kadın 
üretici sayısını 50’ye çıkarmayı, 2021 yılında ise ürün teda-
rikinin yarısını yerel kadın üreticilerden sağlamayı planla-
yan Cizreli, bu projeyle hem kadın üreticileri ekonomik 
olarak destekliyor hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki 
kadın üreticileri teşvik edecek bir sosyal sorumluluk mis-
yonu üstleniyor.

They will reach 50 female producers at the end of the year 
The story of 14 entrepreneur women from Manisa, 
Gaziantep, Ankara, Amasya, Antakya, Kastamonu, 
Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Muğla, Düzce, and İzmir within 
the 'From the Women of Land to Tables' project inspires 
many. Some of them are cherry pepper producers, and some 
are peanut and artichoke. There are also green olive, einkorn 
wheat, and tomato producers among them. Supporting 
these producers presents another perspective in the name of 
introducing Turkey's name and increasing the number of its 
products with registered geographical indications to the 
world. There are 10 thousand products with registered 
geographical indications in the world now. Although there 
are 2,500 products eligible for registration, only 337 
products have been registered until today. The application 
process for 422 products is complete and waiting for 
approval. We had an interview with Gamze Cizreli about 
the 'From the Women of Land to Tables' project and the 
inspiring story of the 14 women entrepreneurs.  Planning to 
increase the number of female producers that they work 
with to 50 until the end of the year and to provide the half 
of their supplies from the female local producers in 2021, 
Cizreli supports the female producers economically and 
undertakes a social responsibility project that encourages 
female entrepreneurs throughout Turkey. 

BIGCHEFS, ‘TOPRAĞIN KADINLARINDAN SOFRALARA’ PROJESİYLE ANADOLU’NUN DÖRT BİR 
YANINDAN 14 KADIN ÜRETİCİYİ DESTEKLİYOR.

BIG CHEFS SUPPORTS 14 WOMEN PRODUCERS OF ANATOLIA WITH ITS ‘FROM THE WOMEN 
OF LAND TO TABLES’ PROJECT. 

BigChefs Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli
Founder and CEO of BigChefs Gamze Cizreli
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Her birinin hikâyesi farklı
BigChefs’in ruhu olan bir marka olduğunu söyleyen Cizreli, 
“İlk günden itibaren Anadolu’nun sıcaklığını ve Anadolu 
yemeklerini Batı ile modernize ederek misafirlerimize sun-
duk. Her zaman doğal, dalından, toprağından koparılan 
ürünleri sunmayı ilke edindik. Bu yaklaşımımız, ‘Toprağın 
Kadınlarından Sofralara’ adlı yeni sosyal sorumluluk proje-
miz için de bize ilham kaynağı oldu. Hem menümüzde yer 
alan taze ve doğal ürünlerin tedarikçisi kadınlarımıza teşek-
kür etmek hem de Türkiye’de kadın girişimciliği ve istihda-
mını desteklemek adına bu projeyi hayata geçirdik. Bu üre-
ticilerden yapılan tedarik tutarı ise yıllık 10-12 milyon TL 
düzeyinde.” diyor. 
14 kadın üreticinin her birinin farklı bir hikâyesi olduğunu 
belirten Cizreli, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kimi şehir 
hayatından sıkılıp köye yerleşmiş, kimi köyde doğmuş ve 
çalışmaktan bir gün olsun yılmadan sadece üretmiş, besle-
miş, yetiştirmiş ve  büyütmüş. Bilen bilir, toprakla uğraş-
mak zordur. Doğanın kendine özgü kuralları vardır. Topra-
ğın dilini en iyi kadınlarımızın bildiğine inanıyoruz. Bu ne-
denle Anadolu’yu gezerek toprağın dilinden anlayan kadın-
larımızı bulduk ve onların gerçek hikâyelerini dinledik. Bu 
kadın girişimcilerimizin bir kısmına kooperatiflerden ulaş-
tık. Sanayi ve ticaret odalarına kayıt yaptıran isimleri araş-
tırdık. Kendi tedarikçilerimizin aracı oldukları farklı isim-
ler de vardı. Gıda hijyenine uygun, gerekli sağlık kriterleri-
ni karşılayan bu 14 girişimciye ulaşmak hiç kolay olmadı.” 

Kim bu kadınlar?
BigChefs’in iş birliği yaptığı 14 kadın üreticiden biri olan 
Rabia Yılmaz, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde hem kiraz bi-
beri üretiyor hem de pamuk ekiyor. 10 yaşından beri çiftçi-
lik yapan Yılmaz, bugün 68 yaşında… Gaziantep’in Ticar 
Köyü’nde yaşayan fıstık üreticisi Gülter Açıkgöz ise 43 ya-
şında. Açıkgöz, 15 yılda büyüyen fıstık ağaçlarına gözü gibi 
bakıyor. Anadolu Bacıları Kooperatifi’nden Nilüfer Kart ve 
İklime Yaşar ise Ankara Polatlı’da Türkiye’de bir ilk olan 
portakallı havuç reçelini üretiyor. Amesia Arı Kadınlar Ko-
operatifi’nden Medine Alkoç ise Amasya Yolüstü Köyü’nde 
leziz erişteler hazırlıyor. 41 yaşındaki Alkoç’un en büyük 
hedefi ise yaşadığı bölgedeki işsizlik oranını düşürmek. Ha-
tay Antakya’da yaşayan Hülya Altınöz ise Antakya kırma 
yeşil zeytin üreticisi olarak öne çıkıyor. Kastamonu’nun 
Daday ilçesinden dikkat çeken iki kadın üretici ise İksirli 
Çiftlik’in kurucusu İksir Aydın ile kızı Ece Aydın… Daday 
ilçesini kalkındırma hedefi ile yola çıkan İksir ve Ece Aydın 
hem siyez bulguru üretiyor hem de çiftlikleri ve konaklama 
tesisleriyle bölgedeki kadınları istihdam ediyor. Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa ilçesinde enginar yetiştiren 37 yaşında-
ki Eda Çelebi, marul ve balkabağı üretiminin yanı sıra kültür 
mantarı yetiştirmeyi de hedefliyor. 

Each story is different 
Highlighting BigChefs as a brand with a spirit, Gamze 
Cizreli said, "We have presented our guests the dishes and 
the warmth of Anatolia by modernizing them with the West 
from the start. Our principal has always been to serve the 
freshest and natural products. This approach inspired us to 
create our new social responsibility project entitled 'From 
the Women of Land to Tables.' We have realized this project 
to thank the women suppliers for our fresh and natural 
products that are on our menu and to support the employment 
and entrepreneurship of women in Turkey. The annual cost 
of supplies provided by these producers is around 10-12 
million TL." Emphasizing that each woman's story is 
different from another, Cizreli continued to her words, 
"Some of them were bored of the city life, and settled down in 
the countryside. Some were born in a village and kept 
producing, feeding, raising, and growing non-stop. Some of 
us are aware of that it is hard to deal with land. Nature has its 
own rules. We believe that those women have a way with soil. 
We traveled around Anatolia to find women who have a 
feeling for the land, and to listen to their true stories. We 
have reached to some of these women entrepreneurs through 
cooperatives. We have searched for the names that were 
registered with the chamber of commerce and industry. There 
were other names referred by our suppliers. It was not easy to 
reach the 14 entrepreneurs that met our standards for 
hygiene and health." 

Who are these women?
Rabia Yılmaz, one of the 14 women entrepreneurs that BigChefs 
collaborates with, produces cherry peppers and plants cotton in 
Saruhanlı, Manisa. Yılmaz, who has been farming since she was 
10, is today 68 years old. The peanut farmer who lives in the Ticar 
Village of Gaziantep Gülter Açıkgöz is 43 years old. Açıkgöz has 
been taking great care of her peanut trees that grow in 15 years. 
Nilüfer Kart and İklime Yaşar, among the members of the 
Anadolu Bacıları Kooperatifi (Cooperative of the Anatolian 
Women,) have been producing the orange-carrot jam, which is a 
first in Turkey, in Polatlı, Ankara. Medine Alkoç from the Amesia 
Arı Kadınlar Cooperative makes delicious pasta in the Yolüstü 
Village of Amasya. The biggest goal of Medine Alkoç who is 41 is 
to reduce the unemployment ratio in the region where she lives. 
Hülya Altınöz becomes to prominence as a green olive producer in 
Hatay, Antakya. Two significant women entrepreneurs from 
Daday, Kastamonu are the founders of the İksirli Çiftlik (Farm) 
İksir Aydın and her daughter Ece Aydın. İksir and Ece Aydın, who 
had in mind developing Daday when they first started, plant 
einkorn and employ other local women in their farm and 
accommodation facility. Eda Çelebi, age 37, growing artichoke in 
Mustafakemalpaşa, Bursa, targets to grow pumpkin and romaine 
lettuce as well as cultivated mushrooms. 

Rabia Yılmaz

İksir Aydın & Ece Aydın
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

ATÖLYE SENKRON’UN KURUCUSU, RESSAM VE HEYKELTIRAŞ KEREM AĞRALI, HER ESERİNİN 
YAŞANMIŞLIĞIN FARKLI BİR YANSIMASI OLDUĞUNU İFADE EDİYOR.

LINES THAT BEAR TRACES OF YESTERDAY, TODAY, 
AND TOMORROW

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde açtığı Atölye Senkron’da resim 
ve heykel çalışmalarını bir arada yürüten Kerem Ağralı, 
2004 yılından bu yana sanat projeleri için Kadıköy’ü mes-
ken tutuyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Heykel Bölümü mezunu olan Ağralı’nın en büyük 
amacı ise resim ve heykel çalışmalarında kendisini şaşırt-
maya devam etmek… Evrenin dehlizlerine sızan bilgi doğ-
rultusunda neler yapabildiğini sınamak isteyen Kerem 
Ağralı, bu süreci büyük bir macera olarak nitelendiriyor. 

Heykel ve desen çalışmalarına odaklandı
Kerem Ağralı’nın ilk gözdesi her zaman resim olmuş. 
Çizime yönelik ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Ağralı, 
üniversitede heykel bölümünü kazansa da kendisine 
farklı bir duruş kazandıran çizim yeteneğinin her zaman 
üstüne gitmiş. Üniversiteye 1997’de giren ve 2004’te 
mezun olan Ağralı, heykel bölümüne ilk başlarda ısına-
madığını belirtiyor. Öğrencilik hayatının son iki yılında 
bu işe ciddi anlamda asıldığını dile getiren Ağralı, mezun 
olduktan hemen sonra 2004’te arkadaşlarıyla Yeldeğir-
meni’nde bir atölye kiraladıklarını söylüyor. Bu süreci ise 
Ağralı’nın İstinye’de heykeltıraş Hüseyin Suna’ya asis-
tanlık yaptığı dönem takip ediyor. 1 yıl boyunca Su-
na’dan çok şey öğrendiğini, heykeltıraşlığa yönelik içinde 
farklı bir enerji akışının oluştuğunu ifade eden Ağralı, 
2006’da Atölye Senkron’u açıyor. Bir yandan desen çalış-
malarına ağırlık veren ve figüratif çalışmalara odaklanan 
Ağralı, 2009’da bu desen çalışmalarını tuvale de yansıt-
maya başlıyor. Ağralı, hem akrilik hem de yağlı boya 

Carrying out his painting and sculpting works at the workshop 
he opened in Yeldeğirmeni, Kadıköy, Kerem Ağralı has been 
selecting Kadıköy as a location for his art projects since 2004. 
The biggest goal of Ağralı who is a graduate of Marmara 
University's Fine Arts Faculty Department of Sculpting is 
to continue to surprise himself with his painting and 
sculpting works. Wanting to test what he can achieve within 
the aim of information that leaks through the passages of 
the universe, Kerem Ağralı defines this process as a great 
adventure. 

Focused on his sculpting and design works 
The painting has always been his main squeeze. His interest 
in drawing started during his childhood years. Although he 
was accepted by the Department of Sculpting, he pushed 
himself hard to improve his talent at drawing that has 
gained him a different stance. He started his university 
education in 1997 and graduated in 2004. Ağralı says that 
it took time for him to warm up to sculpting at first. He 
expressed that he began to take it seriously only in his final 
two years of studying. He says that his friends and he rented 
a workshop in Yeldeğirmeni in 2004 right after the 
graduation. This process was followed with the period when 
he assisted Hüseyin Suna, the sculptor, in İstinye. He had 
learned a lot from him in 1 year, and a different kind of 
synergy was created inside him for sculpting. Ağralı opened 
Senkron in 2006. He also focused on his design and 
figurative works, beginning to give them life on canvas in 
2009. Ağralı emphasizes that there were various periods 

DÜNDEN, BUGÜNDEN VE 
YARINDAN İZLER TAŞIYAN 

ÇİZGİLER

FOUNDER OF ATÖLYE SENKRON, PAINTER, AND SCULPTOR KEREM AĞRALI EXPRESSES THAT 
EVERY WORK IS A DIFFERENT REFLECTION OF A LIFE EXPERIENCE.
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odaklı çalıştığı farklı dönemlerin olduğunu vurguluyor. 
Desen ve heykel çalışmalarını bir arada yürüten Kerem 
Ağralı, ‘Saklı Düzen’ adını verdiği ilk kişisel sergisini, 
2010’da Terakki Vakfı Sanat Galerisi’nde açtı. 2014 ve 
2016’da da sergi açtı. 

Tuvali kâğıt gibi kullanabileceği bir teknik geliştirdi
Bu dünyaya farklı bir iz bırakmak isteyen her sanatçının 
sürekli bir araştırma-geliştirme süreci içerisinde olması 
gerektiğinin altını çizen Kerem Ağralı, “Sınırlarınızı her 
zaman aşmanız gerekiyor. Bu aslında farklı bir açlık. Ne 
kadar açsanız, kendinizi o kadar geliştiriyorsunuz. Ger-
çekten bir yeteneğe sahipseniz ve çok çalışıyorsanız, bu 
yeteneği daha da keskinleştirebiliyorsunuz. Benim de 
yaptığım aslında bu… Mütemadiyen kendimi keşfetmek 
ve kendimi şaşırtmaya çalışmak. En önce kendim şaşır-
malı ve kendi yaptığım şeylerden zevk almalıyım. Bu sü-
reçten izleyiciler de kendilerine bir pay çıkarabiliyorlarsa 
ne mutlu bana…” diyor. Belli bir süre yağlıboya odaklı 
çalıştığını ifade eden Ağralı, nasıl bir sistematiğe sahip 
olduğunu ise şöyle anlatıyor: “Desene önem verdiğim için 
tuvalde deseni nasıl daha rahat yansıtabileceğime odak-
lanmaya başladım. Tuval bezi, pütürlü bir bez olduğu için 
kalemle çalışma durumunuz biraz kısıtlı. Bu durumu çöze-
bilmek için tuvale 2-3 kat astar atıyorum. Daha sonra tu-

val bezini en kalınından en incesine kadar zımparalayarak 
bir kağıt yüzeyi elde ediyorum. Bu da tuvalde bir kağıt 
mantığında çalışmamı sağlıyor. Blok boyalar kullanmaya 
başladım. Bütün amacım aslında tuval üzerinde taramayı 
daha rahat yapabilmekti. Sanatsal çalışmalarımdaki tav-
rım hızla değişebiliyor. Zaman zaman geçmişe dönebiliyo-
rum.” yorumunda bulunuyor.

Ortak bilincin farklı yansımaları
Bilim kurgu, korku, fantastik ve animasyon filmleri çok 
sevdiğini söyleyen Kerem Ağralı, yaratılış ve evrenle ilgi-
li hikâyelere özellikle de kuantum fiziğe çok meraklı ol-
duğunun altını çiziyor. Teknolojik hikâyelerden beslen-
diğini dile getiren Ağralı, Doğu felsefesi ile de ilgileniyor. 
Jiddu Krishnamurti’nin kitaplarından büyük keyif alan, 
kaideyi de heykelin bir uzantısı olarak gösteren ve kaideyi 
ilk kez heykelin içine katan Constantin Brancusi’nin çalış-
malarını takip eden, heykeltıraş İsamu Noguchi’nin yanı 
sıra Francis Bacon’ın tasarım vizyonunu da son derece et-
kileyici bulan Ağralı, Türkiye’de ise Mustafa Horasan, 
Mehmet Güleryüz, Yuşa Yalçıntaş gibi sanatçıların çalış-
malarını yakından takip ediyor. Hiçbir şeyin yoktan var 
olmadığını vurgulayan Ağralı, “İlham sürecini; ortak bi-
linçle insanların kodlarına yazılmış bilgilerin okunması 
olarak yorumluyorum. Bir şeyler yapıyorsam, o zaten 
DNA’mda, geçmiş tecrübelerimden, milyonlarca insanın 
ortak bilincinden gelen bilgilerdir. Bu bilgilerin süzülmüş ve 

surface by sanding it. It allows me to work with the canvas 
like a paper. I started using block paints. My actual goal 
is to scan the canvas comfortably. My behavior in my 
artworks can change so fast. I can go back to the past time 
to time."

Different reflections of collective consciousness 
Enjoying sci-fi, horror, animated, and fantastic movies, 
Kerem Ağralı highlights that he is interested in quantum 
physics and the stories of the creation and the universe. 
Technological stories influence him. He is also interested 
in the Eastern philosophy. Purchasing the books by Jiddu 
Krishnamurti with pleasure, following the works by 
Constantin Brancusi who shows the pedestal as an 
extension of the sculpture and including it to the 
sculpture for the first time, finding the design visions of 
Isamu Noguchi and Francis Bacon impressive, Ağralı 
follows the works by Mustafa Horasan, Mehmet 
Güleryüz, Yuşa Yalçıntaş in Turkey. Ağralı who 
emphasizes that nothing comes out of nothing says, "I 
interpret the process of getting inspiration as reading the 
information that is coded in our genes through the 
collective consciousness. If I am doing things, it is 
because of the information that comes from my DNA 
through my past experiences and the collective 
consciousness of millions of people. The filtered and 
interpreted state of the information reflects on me this 

when he worked focusing on both oil painting and acrylic. 
Carrying out his design and sculpting works together, Kerem 
Ağralı opened his first solo exhibition entitled 'Hidden 
Order' at the Terakki Foundation's Gallery of Art in 2010. 
He opened other exhibitions also in 2014 and 2016.

He developed a technique where he can use a canvas like 
a paper 
Highlighting that every artist who would like to leave a 
significant mark in this world has to be in an ongoing process 
of research and development, Kerem Ağralı says, "You 
always have to go beyond your borders. It is a different type 
of hunger. Your self-improvement depends on how hungry 
you are. If you have a true talent and work hard, you can 
become keener on it. It is what I am doing. I am continuously 
trying to surprise and explore myself. I should be the one 
who is amazed by the things that I have done and the one to 
enjoy them first. It would make me glad to see that if anyone 
who is observing the process finds something to relate." 
Ağralı who expressed that he worked for a while focusing 
only on oil painting explains his systematic: "I began to 
focus on how to reflect my design on the canvas comfortably 
because I value design. Since canvas has a rough texture 
working your way using a pencil is limited. I use 2-3 layers 
of coating to solve this problem. Then, I create a paper-like 
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way. I want to be the first one who enjoys what I do. It is 
my opinion. In short, I don't think that the inspirational 
stories come out of nothing. I think that every work of mine 
bears traces of the past or the future. In my opinion, now a 
story is what it truly reflects on you and the humanity rather 
than just painting something."

He gives painting and sculpting lessons
Preferring to take place in well-selected group exhibitions, 
Kerem Ağralı took part in the 'Solstice' exhibition, 
focusing on paper works and continuing until July 21 at 
the Ddesign Art Gallery in Maslak, with Sema Maşkılı, 
Ahmet Sarı, and Barış Sarıbaş. Realizing different 
sculpture designs in accordance with the demands of the 
public and private organizations and offering design and 
sculpting lessons at Atölye Senkron, Ağralı continues to 
create unique designs. Stating that the sculpting lessons 
are held once a week and last about 6 hours, Ağralı says, 
"Sculpting has hard aspects compared to painting. What 
we are talking about is a 3D structure. I deal with 
everything from A to Z starting with the story and design 
of the student, in other words, from piling up the mud to 
molding. A 1-1.5 year of training is a must to come to a 
good level in this field."

ZANAAT / CRAFT

okunmuş hali bende bu şekilde sirayet ediyor. Öncelikle 
yaptığım işten kendim zevk almak istiyorum. Bu tamamen 
benim görüşüm. Kısacası ilham veren hikâyelerin yoktan 
var olduğunu düşünmüyorum. Yaptığım her eserin geçmi-
şe ya da geleceğe ait bir iz taşıdığını düşünüyorum. Bence 
artık hikâye, resim yapmaktan ziyade o eserin önce size 
sonra da insanlığa gerçek anlamda ne yansıttığıdır.” diyor.

Desen ve heykel dersleri de veriyor
Artık seçilmiş, karma sergilerde olmayı tercih eden Kerem 
Ağralı, son olarak Maslak’taki Ddesign Art Gallery’de 21 
Temmuz’a kadar devam eden ve kâğıt işler odaklı ‘Gündö-
nümü’ sergisine Sema Maşkılı, Ahmet Sarı ve Barış Sarıbaş 
ile birlikte katıldı. Kamu ve özel kuruluşların talebine göre 
farklı heykel tasarımları gerçekleştiren, Atölye Senkron’da 
desen ve heykel dersleri veren Ağralı, özgün tasarımlara 
imza atmaya da devam ediyor. Heykel derslerinin haftada 
bir gün, ortalama 6 saat sürdüğünü söyleyen Ağralı, “Hey-
kelin teknik anlamda resme göre farklı zorlukları bulunu-
yor. Üç boyutlu bir yapı söz konusu... Öğrencinin hikâyesi 
ve tasarımıyla yani çamuru yığmasından kalıp sürecine ka-
dar her şeyle A’dan Z’ye ilgileniyorum. Bu alanda iyi bir 
seviyeye gelmeleri için minimum 1-1.5 senelik eğitim şart.” 
açıklamasında bulunuyor.



ANADOLU’DAN TARİHE 
İZ BIRAKAN İLKLER

THE FIRSTS FROM ANATOLIA THAT MADE HISTORY
BERİL ŞEN

KEŞFET / EXPLORE

Anadolu demek, medeniyet demek. Burası aynı zamanda 
ilklere atılan imzaların tarihte önemli ve kalıcı izler bırak-
tığı bir coğrafya. İlim, bilim, tıp, edebiyat ve bunun gibi 
insanlığın akışını etkileyen birçok alanda bu topraklarda 
öyle dönemler yaşanmış, öyle eşikler aşılmış ki, belki de 
insanı anlamak için önce Anadolu’yu anlamak gerekiyor. 
İşte tarihte ilklere imza atan Anadolu’da kısa bir gezinti ve 
aslında yolun henüz başı... 

Barışa atılan imza
Her ne kadar Bodrumlu Heredot ilk tarih yazıcısı olarak 
kabul edilse de, aslında bu kişi Hitit Kralı II. Murşili’dir. 
Yazıtlarında, kral babasının koyduğu kurallardan devlet 
yaşamının akışına kadar her şeyi ayrıntılı olarak yazmıştır. 
Bu, yazılı tarih olarak türünün ilk örneğidir. M.Ö. 1285’te 
Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır firavunu II. Ramses ara-
sında Suriye’de yapılan bir savaştan sonra karşılıklı imza-
lanan Kadeş Barış Antlaşması ise tarihin ilk yazılı barış 
antlaşmasıdır. Ayrıca bu anlaşmaya kocasının yanında eşit 
bir hükümdar sıfatıyla imzasını koyan ilk kadın, Anadolu-
lu Kraliçe Puduhepa’dır. 

Aydınlık caddeler                                                                                                                      
Dünya tarihinde geceleri düzenli olarak aydınlatılan ilk 
cadde, Antakya’nın Herod Caddesi idi. M.S. 2. yüzyılda 
Antakya, 750 bin nüfusuyla dünyanın üçüncü büyük ken-
tiydi. Caddenin iki yanındaki mermer sütunların üzerine 
iliştirilen korunaklı yağ lambaları ile sürekli bir aydınlatma 
sağlanıyordu. 

Doğa mirastır
İnsanlık tarihinin ilk ‘milli parkı’ Anadolu’dadır. Bugün 
Manyas Kuş Cenneti’nin bulunduğu yörenin M.Ö. 500 
civarında Pers satraplarınca Paradeisos (Cennet) adıyla 
koruma altına alındığı ve kirlenmemesi için bir dizi kural 
konduğu biliniyor. Satrap yalnız kural koymakla kalma-
mış, ayrıca atık suların göle karışmasını önlemek için bir 
de atık su kanalı kazdırmıştı. 

Para, para, para!                                                                                                                 
Dünyanın bilinen ilk bankası, Manisa yakınlarında bulu-
nan Sardes kentindeki Artemis Tapınağı’dır. Bu bankanın 
görevlileri tapınağın rahipleriydi. 

Nehir ve felsefe                                                                                                                                  
Herakleitos, ‘doğa filozofları’nın en ünlülerindendi. M.Ö. 
550 yılında Efes’te doğdu ve ölene dek burada yaşadı. Daha 
önceki madde teorilerini ele alıp incelemiş, doğada hiçbir 
şeyin olduğu gibi kalmayıp sürekli şekil değiştirdiğini ileri 
sürmüştü. Aynı nehirde iki kez yıkanılmayacağına dair 
söylemi, onu diyalektiğin babası yaptı ve tarih boyunca 
ünlü kıldı. 

Anatolia means civilization. It is a geography where the 
firsts made history at the same time. Understanding 
Anatolia might even mean understanding human beings 
because amazing times have been experienced in many 
fields that influenced humanity such as science, technology, 
medicine, literature, and so on in this territory. Here is a 
short exploration around Anatolia where the firsts that 
made history took place, and you will see that this is 
actually the beginning…

Signing for peace
Although Herodotus of Bodrum is accepted as the first 
historian, in reality, it is the Hittite King Mursili II. He 
explains everything from his king father’s rules to the flow 
of state life in detail in his annals. This is the first of its kind 
as a written record of history. The Kadesh Peace Treaty is 
the first written peace treaty in history. It was signed 
between Ramses II, the Egyptian pharaoh, and Hattusilis 
III, the Hittite King, after the Battle of Kadesh in Syria in 
1285 BC. In addition, Queen Puduhepa of Anatolia is the 
first woman to place her signature next to her husband’s as 
his equal.     

Illuminated streets
The first street to be illuminated regularly at nights is 
known to be Herod Street of Antakya in world history. 
Antakya used to be the third largest city of the world with 
its population of 750.000 in the 2nd century AD. The 
protected oil lamps positioned over the marble pillars that 
took place on two sides of the street used to provide 
continuous illumination.

Nature is an inheritance
The first ‘national park’ of human history is located in 
Anatolia. It is known that the region where today’s Manyas 
Bird Paradise is located called Paradeisos (paradise) by the 
Persian governors was placed under protection in 500 BC 
and a series of regulations were enforced to prevent 
pollution. The governor did not stop only at enforcing those 
regulations, he also had a sewer dug to prevent a possible 
waste water leakage to the lake.  

Money, money, money!
The first known bank of the world is the Artemis Temple, 
located in the ancient city of Sardis near Manisa. The 
priests of the temple were the bank workers.

River and philosophy
Heraclitus was among the most famous of the nature 
philosophers. He was born in Ephesus in 550 BC and had 
lived there until his death. He had examined the previous 
theories of entity, and suggested that no entity did not 
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occupy the same form all the time but kept changing its 
form continuously. His saying “No man ever steps in the 
same river twice” made him the father of dialectic and 
famous throughout history. 

A life lesson from an animal
Aesop the first poet to become famous with his tales later 
called fables,  making an edifying or cautionary point and 
often employing as characters animals that speak and act 
like humans, was born in Kyzikos (The Kapıdağ Peninsula, 
Erdek) in the 6th century BC. 

Seven churches
The first seven churches of Christianity are located in 
Anatolia: Smyrna (İzmir), Ephesus (İzmir- Selçuk-Efes), 
Laodikeia (Denizli-Goncalı), Sardis (Manisa-Salihli), 
Pergamum (İzmir- Bergama), Philadelphia (Manisa-
Alaşehir) and Thyatira (Akhisar).

The path of water
The location that is where the principle of computational 
fluid was first applied to the architectural science in the 
world is Laodikeia. The rulers and the architects of the city 
had brought water to the city by using the principle of 
computational fluid 1500 years before Galileo.

Hayvandan hayat dersi 
Hayvanları konuşturarak insanlara öğütler veren ve ‘fabl’ 
türünü yaratarak masallarıyla ünlenen ilk ozan Ezop (Ae-
sop), M.Ö. 6. yüzyılda Kyzikos (Kapıdağ Yarımadası, Er-
dek) doğumludur.

Yedi kilise                                                                                                                      
Hıristiyanlığın ilk yedi kilisesi Anadolu’da bulunuyor; 
Smyrna (İzmir), Ephesus (İzmir- Selçuk-Efes), Laodikeia 
(Denizli-Goncalı), Sardes (Manisa-Salihli), Pergamum (İz-
mir- Bergama), Philadelphia (Manisa-Alaşehir) ve Thyati-
ra (Akhisar).

Suyun yolu                                                                                                                                           
Birleşik kaplar ilkesinin dünyadaki mimari bilimine ilk 
uygulandığı yer Laodikeia’dır. Kentin yöneticileri ve mi-
marlar, Galileo’dan tam 1500 yıl önce bileşik kapları uygu-
layarak kente su getirmişlerdi.

Manisa’dan İran’a
Antik dönemin bilinen ilk yol ağı, Manisa yakınlarındaki 
Sardes’ten başlayarak bugün İran’da bulunan dönemin 
büyük krallığı Persler’in önemli şehirlerinden Susa’ya ula-
şıyordu. Persler tarafından yapılan, M.Ö. 600’a tarihlendi-
rilen bu yolun başka bir kolu da Ege Denizi’ne kadar 

KEŞFET / EXPLORE

Laodikeia
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uzanırdı. 800 köprü, 100’ün üzerinde kervansaray ve 
hanın bulunduğu söylenen dokuz metre genişliğindeki 
bu dev ticari atardamarın üzerinde 60 santimetreye ula-
şan bir kaplama tabakası bulunurdu. O dönem için eşi 
görülmemişti.

Kent planı                                                                                                                                                                 
Dünyanın en erken kent planı çizimine, Konya-Çumra’da 
yer alan Çatalhöyük’teki M.Ö 6200 duvar freskinde rastla-
nır. Volkanik Hasan Dağı’nı lav püskürtürken de betimle-
yen bu duvar resmi, insanlık tarihinin ilk manzara resmi-
dir. Resimde kent mimarisinin ilk planlarını keşfetmek 
mümkündür. 

Kitaplar, kütüphaneler                                                                                                                                        
Antik dönemin iki önemli kütüphanesinden biri Berga-
ma’da, diğeri ise Mısır’ın İskenderiye kentinde bulunan 
Alexandria Kütüphanesi’ydi. Kitapları ciltleme ‘akde-
ri’den (parşömen-pergamon) kağıt yaprağı, kodeks ve 
fihrist düzeni tarihte ilk kez Bergama’da gerçekleştirildi. 

İlk nüfus sayımı                                                                                                                                                    
Tarihin ilk nüfus sayımı, Roma İmparatoru Augustus’un 
döneminde, Anadolu’da yapıldı. Daha sonra bu deneyim-
den yararlanan ‘lector’lar tarafından Roma’da da sayım 
gerçekleştirildi.

Hukukta devrim                                                                                                                                           
İngilizler’in Magna Carta’sının M.S. 1215’e tarihlendiği 
göz önünde bulundurulursa Hititler’in ve Anadolu’nun 
buna 2700 yıllık bir fark attığı söylenebilir. Dünya hukuk 
tarihinde ‘cezayı şahsileştiren’ ve yaptığı kanunlarla tarihe 
geçen Telepinu, önemli Hitit krallarındandı. 

KEŞFET / EXPLORE

From Manisa to Iran
The first known road network of the ancient period used to 
start from Sardis near Manisa and reached to Susa, located 
in today’s Iran and among the important cities of Persia, the 
biggest kingdom of the period. Built by the Persian, another 
section of the road that is dated 600 BC used to reach to the 
Aegean Sea. Said to exist 800 bridges, over 100 caravanserai 
and inns on this 9 meter wide giant commercial artery had a 
surface layer that reached up to 60cm. It was matchless at 
the time. 
  
The city plan
The earliest city plan is found in a fresco dated 6200 BC 
located in Çatalhöyük, Konya-Çumra. The fresco that 
depicts the eruption of volcanic Mount Hasan is the first 
landscape painting of the world. It is possible to discover the 
first plans of the city’s architecture.
 
Books, libraries
One of the two important libraries of the ancient period, 
one located in Bergama and the other in Alexandria of 
Egypt, was the Royal Library of Alexandria. The first book 
binding, the first use of parchment, codex and index order 
were realized in Bergama in history.   

The first census
The first population census of history was taken in Anatolia 
during the reign of Augustus, the Roman Empire. Later, 
lectors had taken a census in Rome, taking advantage of 
their experience in Anatolia.

A revolution in law
If we consider that Magna Carta of the English is dated 
1215 AD, we can tell that the Hittites and Anatolia was 
2700 years ahead of them. ‘Personalizing punishment’ in 
the world history of law, Telepinu, who made history with 
his laws, was among the important Hittite kings.

Çatalhöyük

Bergama



HAYDAR ERGÜLEN

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

‘Karadenizli...’ deyince dudaklarda bir tebessüm, göz 
çevrelerinde bir hareketlenme, eğer karşınızda oturan 
biri varsa ona doğru anlayacağı cinsten bir bakış ve hep-
sini bilemeyeceğim bir dolu güzellik belirir. Hemen de 
geçmez, nerede olursanız olun, işte, toplantıda, derste, 
yolculukta, yemekte ve işiniz ne denli acele olursa olsun, 
bir Karadeniz fıkrası anlatmaya da dinlemeye de her za-
man vakit vardır, bulunur.
Yoksa sana derler ki: “Nereyesun?”
Ha bir de ben sorayım: “Uşağım nereyesun?”
Karadeniz’e gittik tabii. Geç oldu ama güç olmadı. Derler 
ya, dönmesi güç oldu. Göller, ormanlar, yaylalar, fındık-
lar, çaylar. Nazım Hikmet’in nefes açıcı, baş döndürücü 
şiirindeki gibi “Memleketimi Seviyorum” dedik bir de. 
Tabii onun gibi kimse diyemez de, biz de dilimizin dön-
düğünce demeye çalıştık yine de. Ne diyordu dilimizin 
Türkmen kocası Yunus Emre’den sonraki tartışmasız en 
büyük şairi: “Memleketim./Çam ormanlarını, en tatlı 
suları ve dağ başı göllerini seven alabalık/ ve onun yarım 
kiloluğu/pulsuz, gümüş derisinde kızıltılarla/Bolu’nun 
Abant gölünde/ yüzer.”
Sonra kendimi televizyondaki kötü şive taklitçileri gibi 
hissettim ve, “Madem Karadeniz’den de taze geldim, bir 
de kendime sorayım bakayım.” dedim, sordum:
“De baa uşağım nereyesun?”
…
Üç nokta. Sessizlik yerine. Yanıtsızlık yerine. Bazen de 
çooooook şey yerine. En çok da insanın kendi yerine. 

NEREYESUN?
WHERE ARE YOU GOING?

When someone mentions ‘people of the Black Sea region’ most 
of us smile, an impression around our eyes and a meaningful 
look on our faces appear. These do not fade away immediately, 
no matter where you are, at work, in a meeting, on a trip, in a 
class, at a dinner, in a hurry, we always have time for a Black Sea 
joke, whether to tell or listen…
Otherwise they will ask you: “Where are you going?”
Ok, let me ask, too: “Son, where are you going?”
Well, of course, we went to the Black Sea region. Better late 
than never! However, it was hard to leave. It was so hard to 
leave behind those breathtaking lakes, forests, highlands, 
hazelnuts, teas… We also kept saying the line “I love my 
hometown” from Nazım Hikmet’s mesmerizing poem… No one 
can say it like him, that is for sure; however, we tried to say it as 
good as we could. The greatest poet of our language, after 
Yunus Emre the Turkmen, beyond dispute says: “My 
hometown./In Lake Abant of Bolu/trout that loves the pine 
forests, the sweetest waters, and the mountain lakes/the one 
that weighs half kilogram/swims/without scales but crimson 
shimmers on its silver skin.”
Then, I felt myself as if I was one of those terrible accent 
imitators and I thought “So, as a person who just came from the 
Black Sea, I shall ask the same question to myself” and asked 
with the accent: “Son, tell me where are you going?”
…
Three dots. Instead of silence. Instead of no answer. Sometimes, 
instead of soooo many things. Instead of anyone mostly. 
Instead of dragging the answer to an inland sea when it is asked 
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Sorunca böyle Karadeniz’den, Akdeniz’den, Ege’den, 
sorunun en köpüklü yerinden, yanıtın bir içdenize çe-
kilmesi yerine.
Söylüyorum: Kadere.
Kader dedikleri bazen uzundan da ince, bazen dağlardan 
da yüce, bazen de kederden iyice bir yol. O yoldan geçme-
mek olmaz. Kedere düşmemek olmaz, ateşte pişmemek 
olmaz. Kader ile kederin uyağı da değme şiirde bulunmaz. 
Sanki hayat yolunda iki yetim kardeş gibidir onlar. Biri 
diğerine babalık, öteki de ona analık yapan iki kimsesiz 
kardeş. Zaten kardeşlik de kimsesi olmak değil midir? 
Yoksa insan kendisini Aşık Mahzuni Şerif’in, ‘analı ba-
balı öksüz gibiyim’ dediği gibi hisseder. 
Okumuştum: Adı Kader’miş, nüfus memuru yanlış ya-
zınca Keder olmuş. Soma faciasında ölmüş. Kader’e bak, 
Keder öldü!
Soruyorlar: Nereyesun?
Susuyorlar: Niyeysun?
Sonra biri gelip, eski bir dost gibi, belki mahalle mekte-
binden sıra arkadaşı, belki askerlikten bölük arkadaşı, 
belki de yolculuktan yoldaşı gibi, trene dokunuyor. Sen 
de ki, arkadaşının koluna giriyor ya da teklifsizce elini 
omzuna atıyor, öyle.
-Baa bak tren efendi, böyle yakışıklı giyinmişsin de her 
gün her gün nereyesun?
Tren gülümsüyor. Trenin gülümsemesi bir bayram yeri, 
bir lunapark. Trenin yürümesi bir atlıkarınca, trenin 
hızlanması bir dönme dolap. 
Tren her şeyi taşıdığı için hayat. Tren, içinde insan ol-
duğu için dünya. Tren, dağların, otların, böceklerin, 
balıkların, kuşların, kuzuların, keçilerin, köpeklerin, 
suların, ağaçların, yaprakların, göğün, yerin, yanından, 
kıyısından, içinden, üstünden, altından geçtiği için 
doğa. Ve tren bunların hepsi olduğu için rüya. 
Bakıyorlar: Nereyesun?
Gülüyorlar: Sen bileysun!
Tren efendi efendi gülümsüyor. İnce ince susuyor. De-
rin derin anlatıyor. 
Diyor ki: Kader, keder değildir. Keder de kader değildir. 
Neş’e de kadere dahildir, sevinç de.
Treni demirden mi sanıyorsunuz yalnızca? Ben içimde 
yolcuların kederini, neş’esini, iyiliğini, halsizliğini, yor-
gunluğunu, diriliğini, ayrılığını, kavuşmasını da taşırım. 
Onlarla gülümser, onlarla üzülürüm. Bazen ben de onla-
rın kaderi olurum. Perişan olurum. Taşıyamam bunca 
ölümü, bunca acıyı. Kendi kendime yas tutarım, ağla-
rım, karalar bağlarım!
…
Üç nokta. Sorma bana, bilmiyorum ‘nereyesun?’ soru-
sunun yanıtı yerine. Belki Orhan Veli’nin “Hürriyete 
Doğru” şiirinin gittiği yere. Belkiye. Oysaya. Çünküye. 
Gibiye. Sankiye. “Nereye değulsun?” demeye.

from the most foamy parts of the Black Sea, the Mediterranean, 
the Aegean. 
I am answering: To my destiny.
What they call destiny is sometimes thinner than the long, 
mightier than the mountains, and sometimes a path that is even 
better than suffering. One must go through that path. One must 
fall into suffering. One must mature in fire. Destiny and 
suffering walk hand in hand. As if they are two orphan siblings in 
the life path. One fathers the other and the other acts like a 
mother.
Having a sibling means having someone, is it not? Otherwise, 
one would feel like “I am like an orphan with a mother and a 
father” as Aşık Mahzuni Şerif says in his lyrics. 
I had read: His name was Destiny but when the registrar 
misspelled it, he became Despair. Died in a tragedy. What a 
destiny… Despair died!   
They are asking: Where are you going?
They are silent: Why are you going?
Then someone comes, like an old friend, like an old class mate 
from the neighborhood school, like a brother in arms from your 
old squad, like an old company you met at a trip, touches the 
train. And you do too. Making a gesture like putting your hand 
on your friend’s shoulder or taking your friend’s arm. Just like 
that… Folksily…
-Listen train, you put on your most handsome attire everyday, 
tell me, where are you going everyday?
Train is smiling. Smile of the train is a fair; it is an amusement 
park. Walk of the train is a carousel; accelerating of the train is 
a ferris-wheel.  
Since it carries everything, the train is life. Since there are 
humans in it, the train is the world. Since it passes through, by, 
near, over, behind, under the mountains, plants, leaves, sky, 
soil, bugs, fish, birds, lambs, goats, dogs, waters, and trees, the 
train is nature. And since it is all these things, the train is a 
dream.
They are looking: Where are you going?
They are smiling: You know!
The train smiles like a gentleman. It is being silent finely. It is 
explaining deeply. 
It says: Destiny is not suffering. Suffering is not destiny. 
Happiness is of destiny, so is joy. 
Do you think the train consists of only iron? I also carry the 
sorrow, the joy, the wellness, the fatigue, the tiredness, the 
freshness, the separation, the union of the passengers in me. I 
lough with them. I share their pain. I sometimes become their 
destiny. I become miserable. I cannot carry this many deaths 
and pain. I mourn; I cry; I wear my mourning in black!   
…
Three dots. Do not ask me, I do not know, instead of answering 
“Where are you going?” Maybe where Orhan Veli’s “To 
Freedom” poem goes. To a maybe. To a however. To a because. 
To a like. To an as if. To say “Where are you not going?”

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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Belki de Üzülmeliyiz (Profil Yayınları, 2017) şair Ahmet 
Murat’ın ilk deneme kitabı. İçinde kırk adet deneme 
bulunmaktadır. Denemeler eğitim, sanat, kültür, gele-
nek ve şehirler gibi değişik konularda yazılmış. Kitapta 
bölümlendirme yapılmamış. Yine de Belki de Üzülmeli-
yiz’de herhangi bir dağınıklık göze 
çarpmaz. Çeşitli konuların bu şe-
kilde bir bütün oluşturmasının 
nedeni; Ahmet Murat’ın sağlam 
bakış açısıdır. O, Müslüman bir 
şair olarak konuları ele alır. Önce 
kendine, sonra yakın çevresine 
bakar. Bireysel noktadan toplum-
sal sonuçlara ulaşır. İkna ve ger-
çeklik noktasında sıkıntı yaşama-
masının nedeni de budur. Ahmet 
Murat, iyi bir Müslüman’ın 21. 
yüzyılda nasıl olması gerektiğine 
dair duyduğu kaygıyla gözlem ya-
par ve düşünür. Şairliği, ona ayrı 
bir bakış inceliği kazandırmış. İn-
celiği sadece dil, üslup ve olay an-
latımında görülmez. Baktığı olayın 
kırılgan, belki de şair olmayanların 
fark etmeyeceği yönlerini görür. 
Denemeleriyle bunları bizim de 
görmemizi sağlar. Tabii şairliğinin 
ona kazandırdığı güzel Türkçe de 
vardır. Akıcı, sade ve sıcak… Bun-
lar okuyucuda dil tadı bırakmaktadır. Fakat bu tadın da 
kaynağında Ahmet Murat’ın şairliğinden kaynaklanan 
hassas bakış açısı yatmakta. O, ilahiyat konularında 
yazdığında bile incelikli bakışını elden bırakmaz.
Sağlam bir mütefekkir diyebiliriz Ahmet Murat için. O 
kendi tecrübelerinden yola çıkar. Tecrübeleri üzerine 
düşünür. Ondan kendince ders çıkarır. Kıssadan hisse 

Maybe We Should Be Sorry (Belki de Üzülmeliyiz) (Profil 
Publications, 2017) is the first book of essays by Ahmet Murat, 
the poet. It contains 40 essays. They are written on various 
subjects such as education, art, culture, traditions, and cities. 
Despite the fact that the book is not divided into chapters, we do 

not see anything disorganized about the 
book. The reason behind forming a whole 
out of various matters is the healthy 
perspective of Ahmet Murat. He treats 
matters as a Muslim poet. He first looks 
within, then to his close surroundings. He 
comes to social conclusions from an 
individual point. This is why he does not 
have any problems when it comes to 
convincing and reality.  Ahmet Murat 
observes and ponders with the worry of 
how a good Muslim must be in the 21st 
century. His poetry has gained him a fine 
perspective. His fineness is not only seen 
in his narration, style, or story. He sees 
the aspects of the event that he treats 
that maybe no one else but only a poet 
could notice. He allows us to see those 
by means of his essays. His fluent 
Turkish, which was gained through his 
poetry, also helps. Fluent, plain, and 
warm… These leave great impressions 
on the readers. The source of them is his 
fine perspective, coming from being a 

poet. Ahmet Murat never avoids this fine point of view even 
when he writes about theology.  We can tell that Ahmet Murat 
is a strong ally. He starts from the point of his own experiences. 
He ponders about his experiences. He finds  lessons out of them. 
His essays are written in a way to take a lesson out of a life 
experience. Nothing is told in vain in his essays. We do not see 
an example with an open end. Ahmet Murat defines good 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

FARK EDEMEDİĞİMİZ İNCELİKLER

FINENESS THAT WE MISSED TO NOTICE

AHMET MURAT, İYİ BİR MÜSLÜMAN’IN 21. YÜZYILDA NASIL OLMASI GEREKTİĞİNE DAİR 
DUYDUĞU KAYGIYLA GÖZLEM YAPAR VE DÜŞÜNÜR.

AHMET MURAT OBSERVES AND PONDERS WITH THE WORRY OF HOW A GOOD MUSLIM 
MUST BE IN THE 21ST CENTURY. 

ÖMER YALÇINOVA
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çıkarmak şeklindedir, Ahmet Murat’ın denemeleri. 
Okuyucu Ahmet Murat’ın denemelerinden eli boş çık-
maz. Onun denemelerinde boş yere anlatılan bir olay 
yoktur. Nereye vardığı belli olmayan bir örnekle de 
karşılaşılmaz. Ahmet Murat anlattığı olayları, verdiği 
örnekleri layıkıyla gerekçelendirir. Okuyucusunu mual-
lakta bırakmaz. Bunu da söz olsun diye söz söylemeyişi-
ne borçludur. Denemeleri belli bir yürek sızısının, dü-
şünsel kaygının ürünüdür. Okuyucusunu da aynı ortak 
sıkıntılara çağırmaktadır. Ahmet Murat vaaz vermez, 
okuyucusunun kafasına vurmaz. Onunla tecrübesini, 
kaygısını paylaşır sadece. İlk önce kendisi için yazar da 
diyebiliriz. Bulunduğu tavsiyelerin tamamı ilk önce 
kendine dönüktür. Yazarak düşünmekten kastı da bu-
dur zaten. Düşünme faaliyetine yazarak yeni bir boyut 
eklediğinde konuların daha önce fark etmediği yönlerini 
görür. Kendine faydası olmayan düşüncenin başkasına 
da herhangi bir faydasının olmayacağını bilir. O yüzden 
yaşamakla düşünmek, düşünmekle yazmak birlikte iler-
ler Ahmet Murat’ta. Bu verimliliğin, sürekliliğin ve sa-
mimiyetin ürünüdür Belki de Üzülmeliyiz.
Meczubu olmayan düğünü, Kültür Şûrasına genç şairle-
rin davet edilmeyişini, şair Karacaoğlan’ın başöğretmen 
oluşunu, çocukların top koşturmak için bulamadıkları 
boş arsayı, bir şehri sularından yola çıkarak tanımayı; 
çevremizde ismini bilmediğimiz halde gençlik, olgunluk 
ve yaşlılık dönemlerine şahit olacağımız insanların yok-
luğunu, cami imamlarının toplumun yüzde kaçına hitap 
edecek dille konuştuğunu yalnızca Müslüman bir şair 
görebilirdi. Bunlar gibi daha nice incelikler Belki de Üzül-
meliyiz’in belkemiğini oluşturmaktadır. Ahmet Murat 
hepsinde de ahlak, gelenek, din ve sanatın yerli yerince ve 
doğru anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır.

reasons that are fit for the events he tells and examples he gives 
in his essays. The reader is not left hanging in the air with 
questions in mind. Owing it to not saying anything just to have 
said something. His essays are the products of a certain heart 
break and an ideational concern. He calls out for his readers for 
these common problems. Ahmet Murat does not sermonize or 
does not rub the reader’s nose in it. He only shares his experiences 
and concerns with his readers. We can tell that he writes for him 
first. All the advise he gives aim for him first. It is what he means 
by ‘thinking by writing.’ He sees the other aspects of the subjects 
that he has not noticed before when he adds another dimension by 
writing to the act of thinking. He knows that a thought which is 
not useful for him will not be useful for someone else. Therefore, 
living and thinking, thinking and writing advance together in 
Ahmet Murat. Maybe We Should Be Sorry is the product of this 
productivity, continuation, and genuineness. Only a Muslim poet 
can see that young poets were not invited to the Culture Council, 
Karacaoğlan the poet was also a head teacher, the empty lot that 
children were looking for to play ball, to get to know a city requires 
getting to know its waters, the non existence of the people around 
us whom we would witness their youth, adulthood, and old age, 
how many percent of the imams talk to people in a way that they 
would be understood. So many fineness just like those form the 
structure of Maybe We Should Be Sorry. Ahmet Murat emphasizes 
that good manners, traditions, religion, and art should be well 
placed and understood correctly in all of them.  
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Dünyanın Kuruluşundan Beri Gizli Kalmış 
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Mağlubiyet Karinesi, Seyyid Ensar, Profil Books
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Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi, Tomris 
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Evlilik töreni, kadınlar gibi erkeklerin de hayatlarında 
yaşayacakları en önemli anların başında gelir. Sevdiğiniz 
kişi ile hayatınızı birleştirmeye hazırlanıyorsunuz; 
mutlusunuz, yeni bir hayatın hayalini kuruyorsunuz, tüm 
detayları ile o özel günü planlarken damatlık seçimine de 
önemli bir mesai harcıyorsunuz. Düğün töreninizde, geline 
uyum sağlamanız, yıllar sonra bile yapılan damatlık 
tercihinden pişman olmamanız adına damatlık 
önerilerimizi inceleyebilirsiniz...   

MODA / FASHION MODA / FASHION

MELİKE BETÜL AYŞE NUR AYGÜN

DAMATLIĞINIZ NASIL OLSUN?
HOW WOULD YOU LIKE 

YOUR WEDDING SUIT TO BE?

The wedding ceremony is also among the most important 
events of a man’s life just like it is for a woman. You are getting 
ready to spend a life time together with the woman you love; you 
are happy, dreaming of a new life, planning for the special day, 
spending time to choose a wedding suit. You can take a look at 
our tips for how to choose your wedding suit so it will be in 
harmony with your bride’s gown and you will appreciate your 
selection of a suite even after long years.  
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FRAK  
Frak, Türk damatlarının genel olarak 
çok tercih ettiği giysiler arasında yer 
almaz ancak siz düğün töreninizin 
konseptine göre bir farklılık yaparak, 
seçiminizi fraktan yana 
kullanabilirsiniz. Frak için aşağı yukarı; 
‘smokin ceketinin uzun kuyruklu hali’ 
denilebilir. Kesinlikle resmi bir 
kıyafettir; tamamlayıcıları aynı 
zamanda olmazsa olmazları eldiven, 
papyon ve kuşaktır. Bu aksesuarlar 
da beyaz renktedir. Frakın kullanım 
alanı düğün töreniniz dışında 
neredeyse hiç olmayabilir. 

FROCK
A frock is not favored among the 
Turkish groomsmen to wear for their 
weddings; however, it depends on 
the concept of your wedding. You 
can choose this style if it suits your 
wedding concept. We can describe it 
as a tuxedo jacket with long tails. It is 
definitely a formal attire; its 
completing accessories are gloves, a 
bow tie, and a belt. These accessories 
are in white color. You can almost 
never find any other occasion to 
wear your frock after your wedding.



MODA / FASHION
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SMOKİN 
Damatların düğünlerinde en çok 
tercih ettiği giyim smokin olarak 

karşımıza çıkıyor. Smokinlerde genel 
renk tercihi siyah olsa da krem 

tonlar da düğünün konseptine göre 
tercih edilebilir. Her giyside olduğu 
gibi smokinde de açık renk, vücut 
kusurlarını göstereceğinden seçim 

ona göre yapılmalı. Ceket boyu 
normal takım elbiseden daha kısa 

olan ve yakaları da saten detaylı 
olan smokinlerin gömlekleri ise kesik 

yakalıdır. Smokinlerde genel 
aksesuar papyondur. Kuşak 

smokinin ana unsurlarından biri 
olmasa da göbekli erkekler için 

uygun olabilir. Düğününüzde 
giyindiğiniz smokininizi daha sonra, 

sade kombinlerle davetlerde de 
kullanabilirsiniz.

TUXEDO
Most grooms choose tuxedo to 

wear for their weddings. The 
general color preferred is again 

black; however, cream tones are 
also popular depending on the 
wedding concept. You should 

make your decision carefully by 
keeping in mind that every light 
color highlights imperfections of 

the body. Wing tip dress shirts are 
chosen in combination with jackets 

that are shorter than a regular 
jacket length and contain satin 
detailed collars. The common 

accessory of a tuxedo is a bow tie. 
Although a belt is not necessary, 

men with a large belly might find it 
suitable. You can wear your tuxedo 

for formal occasions after your 
wedding.    



MODA / FASHION
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TAKIM ELBİSE 
Takım elbise düğün törenleri için zamansız bir 
tercihtir. Eğer seçiminiz takım elbise ise, renk 

tercihinizi, gelinliğin yanında en şık durabilecek 
renk olarak siyahtan yana kullanabilirsiniz. Tabi ki 
siyahın en önemli avantajı aşağı yukarı tüm vücut 

tiplerine uygun olması ve gerektiğinde de 
eksiklikleri ve fazlalıkları kapatmasıdır. Siyah 

dışında, lacivert de düğün törenleri için uygun 
olabilir. Eğer kır düğünü ya da sahilde bir tören 

planlıyorsanız, o zaman da açık renkte, keten 
kumaşta takım elbise tercih edebilirsiniz. Gelinliğin 

aksine, takım elbisenizi daha sonra farklı gömlek ve 
kravat kombini ile defalarca kullanabilirsiniz.   

SUIT
A suit is a timeless choice for wedding ceremonies. 

If you are among those who go for a suit, you 
might want to pick something black because it is 

the color that would suit the white wedding gown 
the best and look stylish. Being suitable for almost 
every body type and concealing the imperfections 

of the body are among the nice advantages of a 
black suit. Dark blue is another good option after 
black. If your wedding ceremony is going to take 

place at the countryside or a beach, then you 
should pick a light color and linen fabric for your 

suit. You can use your suit with different shirt and 
tie combinations for so many occasions after the 

wedding as opposed to a wedding gown.    

AYAKKABI 
Seçtiğiniz giysi ne 
olursa olsun, ayakkabı 
sizin temel aksesuarınız 
olacak aynı zamanda 
giysinizi daha güzel 
gösterecektir. Bu 
sebeple ayakkabınızı 
kaliteli seçmek 
durumundasınız. 
Ayakkabınızı 
kemerinizle uyumlu 
şekilde kullanmalısınız. 
Düğün konseptine göre 
renk tercihinde 
bulunmalısınız. Rugan 
siyah ayakkabı klasik bir 
salon düğünü için en 
uygun seçenektir. 
Sahilde bir töreniniz var 
ise parmak arası 
terlikler dahi uygun bir 
seçimdir. 

SHOES
No matter what you 
choose to wear, your 
shoes are going to be 
your basic accessory, 
highlighting your attire. 
Therefore, it should be 
a pair of quality. You 
will need to use it in 
harmony with your 
belt. The color 
selection should match 
the wedding concept. 
A patent leather pair in 
black is the most 
suitable option for a 
classic wedding 
reception. If your 
ceremony is going to 
be held at the beach, 
you can even go with 
flip flops.  
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DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

Kökeni Çin'e dayanan Chi Feng Shui, ev dekorasyo-
nunda gözde trendlerden biri. Kelime anlamı olarak 
rüzgar ve su manasına gelirken, rüzgarın ve suyun 
enerjisinin hayatımızı daha dengeli kılacağı, bize bere-
ket ve şans getireceğine dair bir felsefedir aslında. Feng 
Shui'nin ana unsuru olan Chi ise, her yerde bulunan 
görünmez bir enerji anlamına gelir. Bu enerji belli bir 
alanda toplandığında o yerin Feng Shui'si iyidir. Feng 
Shui yöntemlerini yaşam alanlarınızda uygulayabilme-
niz için öncelikle evinizdeki çeşitli aksesuar ve mobil-
yaların renklerinde, konumlarında, desenlerinde yapa-
cağınız düzenlemelerle negatif enerjiyi azaltırken pozi-
tif enerjiyi arttırıyorsunuz. 

Originated from China, Chi Feng Shui is one of the favorite 
trends in home decoration. Although the literal meaning of 
the word is wind and water, it is, in fact, a philosophy, which 
is based on the belief that the energy of wind and water will 
make our lives more balanced and bring us abundance and 
good luck. Chi, the main element of Feng Shui, means the 
invisible energy that exists everywhere. When that energy 
accumulates in a certain area, this means that Feng Shui in 
that area is very good. In order to carry out the Feng Shui 
methods in your living spaces, first you cut the negative 
energy and increase the positive energy by making a variety 
of arrangements in the colors, positions, and patterns of 
accessories and furniture in your house.

ELA DEMİRCİLER

FENG SHUI REHBERLİĞİNDE EVİNİZDE ENERJİNİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE AKMASINI SAĞLAYIP 
EŞYA VE MOBİLYALARI SİZE HUZUR GETİRECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRABİLİRSİNİZ.

YOU CAN POSITION YOUR FURNITURE AND DECORATIVE ITEMS IN A WAY TO BRING 
HOME THE TRANQUILITY WITH THE GUIDANCE OF FENG SHUI, ENABLING ENERGY FLOW 
IN THE CORRECT WAY.

EVİNİZDE ŞANS VE MUTLULUĞU ARTIRIN

BRING HOME THE HAPPINESS AND GOOD LUCK 
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DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

SALON DOĞAL GÜN IŞIĞI İLE DOLMALI
Evin önemli bölümlerinden biri olan salonun 
dekorasyonu da Feng Shui’de önemli bir yer 
tutar. Eşyalarda düz hatlar seçilirken açıkta 
kirişler olmamalıdır. Salonlarda aksesuar olarak 
renkli resimler ve bitkiler kullanmalı doğal gün 
ışığından bolca yararlanılmalı. İçinde su bulu-
nan objeler görülebilecek yerlere yerleştirilme-
li. Feng Shui’ye göre ev dekorasyonunda taze 
çiçek kullanmak evinize sadece mutluluk 
getirmez aynı zamanda bir servet getirir. 
Tütsü dumanının da evdeki olumsuzluğu 
temizlediğine inanılır. 

NATURAL SUNLIGHT SHOULD FILL THE 
LIVING ROOM
The living room decoration has an important 
place in Feng Shui because it is among the 
significant sections of a home. Choose furniture 
with straight lines. There should not be open 
beams. You should use bright and colorful 
paintings and plenty of plants in the living room, 
using natural sunlight as much as possible. The 
objects that contain water should be positioned 
visibly. According to Feng Shui, using fresh 
flowers in home decoration brings happiness 
along with a treasure. Burning incense is also 
believed to clear negative energy at home.

NASIL UYGULANABİLİR?
Feng Shui eşya düzenleme sanatına göre en ideal 
evler dikdörtgen veya kare olanlardır. Pencereler de 
evin kendisi gibi mümkünse dikdörtgen şeklinde 
olup dışa doğru açılmalı, evde tek kapıya karşılık üç 
pencere olmalı. Evin diğer bölümleri orantılı olmalı, 
salon yatak odası gibi alanlar daha geniş tutulmalı-
dır. Giriş kapısı büyük olmalı, mümkünse aydınlık ve 
havadar bir alana açılmalı. Giriş kapısına uğurlu 
olduğuna inanılan objeler konulabilir. 

HOW TO CARRY IT OUT? 
According to Feng Shui, the art of organizing furniture, 
an ideal house should be shaped as a rectangle or a 
square. If possible, the windows should also be shaped 
as a rectangle and open towards outside and there 
should be three windows against each door in the 
house. The other sections of the house should be 
proportional and the living room and bedroom should 
be larger than the other rooms. The entrance door of 
the house should be large, opening to a spacious and 
bright area, if possible. You can decorate the entrance 
door with objects that are believed to bring good luck. 

MUTFAKTA AHŞAP 
Mutfak iyi aydınlatılmış, ferah ve geniş olmalı, 
tuvaletle ya da yatak odası ile karşı karşıya 
gelmemeli. Mutfaktaki bazı araç gereçler 
Feng Shui'de çeşitli anlamlara gelir. Örneğin; 
lavabo ve tezgah suyu temsil eder, ocak ve 
fırın ateşi sembolize eder. Bu nedenle bu iki 
bölüm yan yana durmamalı. Evinizde bir 
yemek odası varsa mutfağın yakınında olmalı, 
malzeme olarak ahşap tercih edilmeli, mer-
mer ve cam gibi materyallerden kaçınılmalı.  

WOOD IN THE KITCHEN
The kitchen should be well illuminated and 
spacious.There should not be a toilet or 
bedroom across it. Some tools in the kitchen 
have certain meanings in Feng Shui. The sink 
and the counter represent water; the stovetop 
and oven symbolize fire. That is why the two 
sections should not be positioned next to each 
other. If you have a separate dining room in 
your house, it should be positioned near the 
kitchen and wooden materials should be 
preferred to be used in the dining room. You 
should avoid the use of marble or glass. 

YATAK ODASI SAKİN OLMALI
Yatak odasında sıcak ve sakin renkler 
tercih edilmeli ve mümkünse yatak bir 
aynaya bakmamalı. Yatak duvara 
dayanmalı, yatak başı pencere önün-
de olmamalı. Huzurlu ve sağlıklı bir 
ortam için televizyon, bilgisayar gibi 
elektronik cihazlar yatak odanızda 
olmamalı. Yumuşak ve sakin ürünler 
kendinizi iyi hissetmenizi ve rahatla-
manızı sağlar.

THE BEDROOM SHOULD BE QUIET
Warm and calm colors should be 
selected for bedrooms, and the bed 
should not be facing a mirror if possible. 
The bed should be positioned next to a 
wall, and its head should not be next to 
a window. Do not keep electronics such 
as a TV or a computer in your bedroom 
for a healthy and peaceful environment. 
Soft and calm products enable you to 
feel good and relax.
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AJANDA / AGENDA

Sertab Erener
Ayvalık Amfi Tiyatrosu/Balıkesir

 

07
Ümit Besen&Pamela

Moda Kayıkhane/İstanbul

11
Fatih Erkoç

Seferihisar Sığacık Kale İçi Açıkhava 
Tiyatrosu/İzmir

Dua Lipa
Regnum Carya Golf&SPA Resort/Antalya

14
Sunay Akın&İlhan Şeşen

 Marmaris Amfi Tiyatrosu/Muğla

2217

DAMDAKİ KEMANCI
Olaylar Rusya’da, 1905 yılının buhranlı Çarlık döneminde, gelenek 
ve devrim arasına sıkışmış küçük bir köy olan Anatevka’da 
geçiyor. Kişisel ve siyasal çatışmalar, hem Sütçü Tevye ve ailesini, 
hem de köyün yerlilerini derinden etkiliyor. İzleyicileri yoğun 
duygulara sürükleyen bu durumlar, esprili bir dille anlatılıyor. 
Müzikal, 7 Ağustos’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

FIDDLER ON THE ROOF
The events take place in Anatevka, a small village that is torn 
between the traditions and the revolution in the 1905’s 
depressed czarist period. Personal and political conflicts affect 
deeply Tevye the Milkman and his family and the villagers. 
These events that drag the audiences into intense emotions 
are portrayed with a waggish humor. The musical will take the 
stage in Harbiye Cemil Topuzlu Open-air Theater of the 
Metropolitan Municipality of İstanbul on August 7.  

ŞEN MAKAS
Şen Makas oyunu, Nedim Saban yönetiminde izleyiciyle buluşuyor. Şen 
Makas'ta seyirciler bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık 
ederek, hem oyuna katılıyor, hem katıla katıla gülüyor. Kuaför salonuna sızan 
katili oyunculara soru sorarak belirleyen seyirci, daha sonra oyları ile oyunun 
sonunu değiştiriyor. Her gece farklı oyun oynanıyor. Oyun, 22 Ağustos-28 
Ağustos tarihleri arasında Balıkesir, Muğla ve Antalya’da sahne alacak.

MERRY CLIPPERS 
The play entitled Şen Makas directed by Nedim Saban meets with the 
viewers. The audiences witness all the details of an incident that takes 
place in Şen Makas, a hair salon; they take part in the play and laugh out 
loud. The guests finds out the identity of the murderer who infiltrated the 
hair salon by questioning the actors. They later change the ending with 
their votes. Therefore, a different play takes the stage every night. The 
play is going to take the stage in Balıkesir, Muğla, and Antalya between 
August 22 and 28.  

SİNEMA / CINEMA

MİLYONLUK KUŞ
THE BIRD WORTH A MILLION
GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
17 Ağustos 2018 / August 17, 2018

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Hayal Aslanzade

OYUNCULAR /CAST:                                             
Gökçe Özyol, Mehtap Bayrı, Ufuk Özkan

TÜR / GENRE:
Komedi / Comedy

FİLM ÖZETİ: Hakkı, lüks bir otelde şoför olarak 
çalışmaktadır. Konuğunu almak için havaalanına giden 
Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine polis tarafından aranan 
bir kuş hırsızını arabasına alır. Sorunlarla uğraşmak 
zorunda kalan Hakkı bir yandan da sabırsız ve 
dominant eşi ile de baş etmeye çalışır.

SYNOPSIS: Hakkı has been working as a driver in a 
luxury hotel. He goes to pick up a guest from the airport; 
however, instead of an architect, he picks up a bird thief 
wanted by the police. Hakkı who has to deal with these 
problems, meanwhile tries to handle his impatient and 
dominant wife, too. 

ADALET 2 / THE EQUALIZER 2 
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
24 Ağustos 2018 / August 24, 2018

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Antoine Fuqua

OYUNCULAR / CAST:                                                  
Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman

TÜR / GENRE:
Gerilim, Suç, Aksiyon /Thriller, Crime, Action

FİLM ÖZETİ: Robert McCall geçmişin izleriyle 
boğuşmaktadır. Umutsuz durumdaki adalet 
arayıcılarına yardım eden ve haksızlıkları düzeltmek 
için mücadele veren McCall, günün birinde eski 
arkadaşı Susan Plummer'dan kötü haberler alır. 
Şimdi McCall bildiği en iyi şeyi yapmalı, kendi 
adaletini kendi sağlamalıdır.

SYNOPSIS: Robert McCall is struggling with the 
scars of the past. Helping justice seekers in 
desperate situations and struggling to fix injustices, 
McCall gets bad news from his former friend Susan 
Plummer. Now McCall must do the best he can, he 
must bring his own justice.

Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize
6 Below: Miracle on the Mountain

Macera, Biyografi/Adventure, Biography

Dovlatov
Dram/Drama

Yarım ile Yamalak
Komedi/Comedy

İnanılmaz Aile 2
Incredibles 2 

Animasyon/ Animation

Jalouse
Komedi/Comedy03 10 17 22 31
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

Resimdeki
oyuncu

Avrupa'da bir
ülke

Toplum
içindeki en
küçük birlik

Çatışma,
patırtı Rüzgar

Ayakkabı
boyama

Kir
Defa, kez Hayvana

takılan bağ

Ziyan

Hastalıklı,
sakat

Omuzluk

Dik durma

Harman
döküntüsü

Arjantin
plakası

Boyun eğen
Herkes,

yabancılar

Ağaç dikmek
için açılan

çukur

Ruhsal
gerilim

Tavlada her
iki zarın ikili

düşmesi
Ayna

Isınma aracı
Karşılıklı
söylenen

şarkı
Dönemeç

Yonga

Kavga
Gücünden

yararlanılan
buhar

Baharatçı

Çıplak

Kıyye
Büyük kayık

Sosyal
Güvenlik
Kurumu

Üflemeli bir
çalgı, flavta

Geminin
rüzgâr alan

yanı
Zehir

Omurga
kemikleri

İçe dert
olan şey

Bir zeka
oyunu

İlaç,
merhem
Çabuk

davranan

Ön gösterim Mutedil Hamle

Gözenek
Görkemli ve

gösterişli
yapı

Çiçekle
yapılmış halka

Değerli
mineral

Kalıntılar
Besin

Tınlama

Tembellik

Bir nota

Gazete
İlgili Ansızın

yapılan

Sermaye

Kalsiyum
imi

Kelebek
kurdele

Avanak Hatıra

Adı sanı
bilinmeyen

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

BAŞARI
BİLGİSAYAR

DAMAR
DEMEÇ
DÜNYA

FABRİKA
FİKİR

GALİBİYET
GARDIROP
KEMİRGEN

KOMEDİ
KÜNEFE

MAĞLUBİYET
ÖRÜMCEK

SANDALYE
SICAKLIK
SÜTLAÇ

TELEFON
TELEVİZYON

TOPKAPI
VOLEYBOL
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu Ö Avrupa'da bir

ülke

Toplum
içindeki en
küçük birlik İ Çatışma,

patırtı A Rüzgar B Ayakkabı
boyama

Kir L Defa, kez K Hayvana
takılan bağ

Ziyan

Hastalıklı,
sakat Z A R A R Omuzluk

Dik durma A P O L E T
A L İ L Harman

döküntüsü B A D A S Arjantin
plakası

Boyun eğen R A
Herkes,

yabancılar

Ağaç dikmek
için açılan

çukur E L A L E M Ruhsal
gerilim S T R E S

E M E N Tavlada her
iki zarın ikili

düşmesi D U B A R A Ayna M
Isınma aracı C Karşılıklı

söylenen
şarkı

Dönemeç D Ü E T Yonga K A M G A
S O B A Kavga

Gücünden
yararlanılan

buhar Ö Baharatçı

Çıplak

Kıyye N Ü Büyük kayık N İ Z A
O K K A Sosyal

Güvenlik
Kurumu

Üflemeli bir
çalgı, flavta S G K

Geminin
rüzgâr alan

yanı E Zehir L F L Ü T
O R S A Omurga

kemikleri İ İçe dert
olan şey A

Bir zeka
oyunu

İlaç,
merhem
Çabuk

davranan E M O M U R
D A M A Ön gösterim Mutedil K Hamle

Gözenek C Görkemli ve
gösterişli

yapı N Çiçekle
yapılmış halka

Değerli
mineral Ç Kalıntılar B Besin

Tınlama G I D A
M E S A M E Tembellik A T A L E T
Bir nota

Gazete L A İlgili A L A K A L I Ansızın
yapılan I

C E R İ D E Sermaye A N A M A L
Kalsiyum

imi
Kelebek
kurdele C A Avanak E N A Y İ Hatıra A N I
F İ Y O N K Adı sanı

bilinmeyen A N O N İ M

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

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

3 4 8
3 7

5 6 3
6 3 9 2

3 9 2 4
1 8
2 9

2 3 7 8 1
1 5
5 8 1 7 2

9 2
4 7
8 1 5 3

7
5 6 9 4
1 6 8 4 5
4 7 8

3
3 1 4
4 9 1 6 7

2 7 6 8
5

4
7 5 8 9
2 3 1 6

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

3 5 2 7
9

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

7 5
3 2 8 9

9 5 3

4 9 7 8
2 9 8 4 6

7 6
1 7 9 6 5 4
6 3

6 1 7 5 9
4 9 2 1

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

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

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

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

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

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



0  9  6 raillife AĞUSTOS / AUGUST 2018

 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


