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Sunuş

Değerli okurlar,

2011 yılını geride bıraktığımız şu günlerde; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve tüketicilerimi-

zin beğenisine sunduğumuz Nestlé Benimle’nin de üçüncü yılını tamamlamış bulunuyo-

ruz. Her sayısında toplumun farklı parçalarından bir mozaiğin yer aldığı Nestlé Benimle 

aracılığıyla, sayısı her geçen gün artan ürünlerimize ilişkin bilgileri siz okuyucularımızla 

paylaşıyoruz. Aynı zamanda dergimizin beslenme, sağlık ve iyi yaşam vizyonumuzu yan-

sıtan zengin içeriğiyle de hayata keyif katmaya devam ediyoruz.

Dünyanın lider beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi olan Nestlé, tüm dünyada başarılı 

bir yılı daha geride bırakırken, Nestlé Türkiye ekibi olarak bizler de yarattığımız yepyeni 

kategoriler, yenilikçi ürünler ve kampanyalarla 2011 yılında pek çok önemli projeye imza 

atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kalite, güven ve benzersiz tatların yıllardır değişmeyen simgesi haline gelmiş Nestlé’nin 

çikolata ailesi, yeni sloganı “Hayata Çikolata” ve ürün gamına eklenen yepyeni lezzetler 

ile tüketicilerinin hayatındaki küçük keyifleri büyütmeyi sürdürüyor. Bu yeni ürünler aslında 

Nestlé’nin tüketicilerinin hayatlarının her anında onların yanında olma ve onlara Nestlé 

kalitesi ile lezzetini sunma arzusunun kuvvetli bir göstergesi olma özelliğini taşıyor.

Bu yıl içinde tüketicilerimize sunduğumuz yeniliklerden bir diğeri ise Nescafé Falcı. 

Kahve konusundaki uzmanlığını yıllardır Türk tüketicisiyle paylaşan Nescafé, kapsamlı 

araştırmalar neticesinde geliştirdiği; Türk kahvesinin köpüğünün, tadınının ve telvesinin 

en ideal kıvamını bir araya getiren Nescafé Falcı ile kahve severlere güzel bir sürpriz yapı-

yor. Yeni ürünüyle tüketicilerinin kahve tutkusunu ödüllendirirken, Nestlé’nin güçlü Ar-Ge 

altyapısının da bir kez daha altını çiziyor.

Türkiye’de yüzyılı aşkın bir süredir elde ettiğimiz başarılardan ve sizlerin bize duymuş 

olduğu güvenden aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde de bulunduğumuz kategoriler-

deki mevcut pozisyonumuzu güçlendirirken, açtığımız yeni kategorilerle içinde bulundu-

ğumuz pazarı büyütüp geliştirmeye katkıda bulunmaya ve en önemlisi, tüketicilerimizin 

hayatına tat katmaya devam edeceğiz. 

Nestlé Türkiye ailesi olarak 2012’nin sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini 

diliyoruz.  

Dr. Hans-Ulrich Mayer
Nestlé Türkiye 

İcra Kurulu Başkanı



02 gelenek

Bir yılı bitirip yeni bir yıla daha merhaba dediğimiz 31 Aralık akşamını nesillerdir değişmeyen bize 
has eğlencelerle karşılamayı seviyoruz. Aile üyelerimizle oynadığımız tombala, gökyüzünü 
rengarenk aydınlatan havai fişek gösterileri ve daha pek çok güzellikle…

Yılbaşı eğlenceleri, bizde başkadır

İster evimiz, isterse lüks bir otelin eğlence mekanında ola-

lım, hepimiz güzel bir akşam için haftalar öncesinden planlar 

yapmaya başlarız. İsteriz ki, bu yılbaşı öncekilerden de güzel 

geçsin. Malum ilk saatlere nasıl girersek, tüm yılın öyle geçe-

ceğine inanırız… Küçüğünden büyüğüne, yaşlısından gencine 

yılbaşı akşamını heyecanla bekler, tüm dertlerimizi bir geceliği-

ne unuturuz. Hele de saatler 24:00’a yaklaştığında geri sayıma 

başlarken, yanımızda en sevdiklerimiz yeni bir yıla daha hoş gel-

din demenin coşkusunu doyasıya yaşarız. 

Bu akşam bir iki gün önceden yılbaşı gecesi için hazırlıklara baş-

lanılır. Işıklar, rengarenk yaldızlı süslemeler şehrin caddelerini ve 

mağazalarını güzelleştirir. Hınca hınç dolan alışveriş merkezleri, 

yılbaşı öncesinin tipik manzaralarını sunar. Sevinç ve hüzünle 

dolu bir yıla elveda demek üzere son gün gelip çatar. Hazırlık-

lar tamamlanmıştır, kuruyemişler, içecekler, çeşit çeşit meyveler 

hazırdır, evlerin içi elbirliğiyle süslenir. Minik çam ağaçları, süslü 

kağıtlar ve kar manzarası veren ışıklandırmalar yapılır. Öğlen sa-

atlerinde o akşama özel, değişmez mönü olan hindi veya tavuk 

fırına verilir. 

Sevdiklerimizle mutlu anlar

Tüm ailemiz, akrabalarımız veya sevdiğimiz yakın arkadaşları-

mızla bir araya geldiğimiz bu akşamda mönüde kendi mutfa-

ğımızdan pek çok örnek daha mutlaka yer alır. Dolmalar, zey-

tinyağlılar, salatalar es geçilmez. Ana yemeğinden mezesine, 

tatlısından tuzlusuna kadar her şeyin düşünüldüğü sofraya şık 

kıyafetlerle oturulur. Hoş sohbetlerin yapıldığı bu ortamda; mu-

hakkak yeni yıl programının yayınlandığı açık bir televizyon olur. 

Televizyonlarda hepsi birbirinden renkli eğlence programları ara-

sından hangisinin izleneceği, ailelerde en tatlı münakaşa konusu 



olur. Yeni yıl için herkes dileklerini anlatır. Yemekten sonra hafif 

içkiler yudumlanır ve yeni yıl adetlerinin vazgeçilmezi olan “tom-

bala” oynanır. Tatlı bir çekişme ile süren oyun bittikten sonra aile 

üyeleri ve arkadaşlar arasında hediyeler verilir. İşin en heyecanlı 

kısmı olan hediye alışverişinde, paketler heyecanla açılır ve her-

kes hediyelerini gösterir. Hatta yeni yıl hediyeleri konusundaki 

adetlerimizi, pek çoğumuz işyerlerimize bile taşırız. Yılbaşı günü 

veya öncesinde şirketlerde, birlikte çalışan ekipler arasında he-

diye çekilişleri yapılır, aperatif ve içecekler eşliğinde küçük eğ-

lenceler düzenlenir.

Ve geri sayım başlar…

Yeni bir yılın başlangıcını doyasıya yaşamak isteyen gençler, el-

lerinde maytaplar, fırıldaklar ile meydanlarda toplanırlar. Büyük 

alanlarda kurulan devasa platformlarda; DJ’lerin ve şarkıcıların 

performanslarını görmeye gelen gençler, bu alanlarda dans 

edip, halay çekerler. Değişik şapkalar, kukuletalar gibi çeşitli 

aksesuvarlar takıp eğlenirler. Yeniden doğmuşçasına, başka bir 

dünyaya gözlerimizi açtığımızı hissettiğimiz ve her şeyin daha 

farklı ve güzel olacağına inandığımız o güne saniyeler kala, hem 

televizyon başında olanlar hem de meydanlardakiler, nefeslerini 

tutar ve 10’dan geriye doğru saymaya başlarız. Ve saatler 24:00 

olduğunda birbirini tanıyan tanımayan herkes, heyecan içinde 

sarılır ve birbirlerine iyi dileklerini sunar. 

Evde olanlar hemen pencerelere koşar, insanlar yüksek yerlerde 

bulunmaya çalışır ve meydanlar başını gökyüzüne çevirir. Koyu 

lacivert gökyüzünde bir anda sarı, kırmızı, yeşil, dünyanın en 

güzel renkleri adeta dans gösterisi yapar. Havai fişekler, ışık ve 

lazer şovları geceye ayrı bir güzellik katar. Herkes, elinde may-

tap ve konfetilerle bir yılı daha sonlandırmanın hüznünü taşırken 

aynı zamanda şu sözleri mırıldanır: “Hoş geldin yeni yıl!”



04 lezzet

Ceviz, fındık, badem, kaju, fıstık… “Bunları yiyemem kilo yapıyor” demeyin. Her biri ayrı bir besin 
deposu. Protein, potasyum, kalsiyum, demir, Omega 3, A, B, E vitamini ve daha pek çok açıdan 
zengin bu gıdalar, aynı zamanda diyet programlarının da ayrılmaz bir parçası.

Besin deposu kuruyemişler

Beslenme yanlışlarından biri, kilo alma korkusuyla yeteri ka-

dar kabuklu kuruyemiş yememek. Birçok yiyecek gibi ku-

ruyemişlerin de çok miktarda tüketilmesi zararlı olabiliyor, 

ama beslenme rejimlerinde bunlara mutlaka yer vermek gerekiyor. 

Çünkü kuruyemişler, minik kabuklarının içinde sağlık deposu taşı-

yor. Hekimlerin günde bir avuç yenilmesini önerdiği kuruyemişler, 

günlük vitamin, protein gibi vücudun ihtiyaçlarının alımına yardımcı 

olduğu gibi birçok sağlık sorununun düzelmesine de katkı sağlıyor. 

Badem

Badem, kalp ve damar hastalıkları riski-

ni azaltan tekli doymamış yağ, protein, 

potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir içe-

riyor. Günde bir avuç badem yemek, kötü kolesterolü azaltıyor. 

Amerikan Kalp Vakfı’nın yaptığı bir araştırmaya göre bir ay boyun-

ca günde bir avuç badem yiyen kişilerin, kötü kolesterol oranlarının 

yüzde 4,4 oranında azaldığı görülmüş. Yine araştırmalara göre ba-

dem, kalp hastalığı riskini önlediği gibi düşük kalorisi ve tok tutma 

özelliği sayesinde kilo vermeye de yardımcı.

Fındık

Fındık E vitamini, lif, magnezyum ve kalp dostu B vitamini için eş-

siz bir kaynak. Son araştırmalar fındığın aynı zamanda en doğal 

antioksidanlardan biri olduğunu gösteriyor. İçerdiği tekli doymamış 

yağ asitleri, E vitamini ve posa nedeniyle bazı kanser türlerinden 

koruduğu belirtiliyor. Kalbi koruyucu etkileri olan fındık, kan yapımı 

ve ruhsal sağlık için gerekli olan B2 ve B6 vitaminleri açısından 

oldukça zengin ve anemiye karşı koruyucu görev üstleniyor. 

Ceviz

Ceviz de diğer kuruyemişler gibi yüksek oranda doyma-

mış yağ asidi içeriyor. Bu nedenle kalp ve damar has-

talıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Ceviz aynı za-

manda balık ve balık yağından sonra en iyi Omega 3 yağ 

asidi kaynaklarından biri. İçerdiği antioksidanlar sayesinde 

kötü kolesterolü azaltıyor ve düzenli tüketimi iyi kolesterol seviyesi-

ni artırıyor. İki üç adet ceviz, bir bardak elma suyuna ya da bir ka-

deh kırmızı şaraba göre daha önemli miktarda antioksidan içeriyor. 

Beyin dostu olarak bilinen ceviz, Omega 6, A, B ve E vitaminlerinin 

yanı sıra beyin için gereken gümüş iyonlarını da içeriyor. 

Antepfıstığı

Antepfıstığının doymamış yağ oranı yüksek ve kötü kolesterolü dü-

şürüyor, şeker hastalığını kontrol etmeye yardımcı oluyor. Yüksek 

tansiyon, kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi hastalık-

lara yakalanma riskini düşürücü etkisi var. Diyetlerinde doymamış 

yağ oranı yüksek besinleri tercih edenler, kilolarını daha uzun süre 

koruyabiliyor. Bu nedenle kuruyemişlerin sürekli tüketilmesi önerili-

yor. Bir günlük yenmesi gereken fıstık miktarı 49 tane ve bu kadar 

fıstık yarım muz kadar potasyum içeriyor. Günlük stresten 

arınmada yardımcı olan antepfıstığı, A ve E vitamini, 

kalsiyum, folik asit, selenyum ve çinko içeriyor. 

Yerfıstığı

Yerfıstığı içerdiği fitositeroller sayesinde kolesterolü düşürüyor, kalp 

krizi riskini azaltıyor ve kansere karşı korunmada yardımcı oluyor. 

Yerfıstığı yüksek kalori içeriyor ve gün içinde yenilen yüksek kalorili 

besinler yerine yenmesi gerekiyor. Yüksek kalorili yiyeceklerle aynı 

anda yenmesi, haftada beş gün günde bir çorba kaşığından fazla 

yenmesi kilo alımına neden olabiliyor. 

Kaju

Kaju, kan yapımı için gerekli olan demir, enerji ve kemik gelişimini 

destekleyen magnezyum, kemik ve dişleri sağlamlaştıran fosfor, 

sindirimde etkili olan çinko, en önemli antioksidan kaynaklarından 

biri ve kanserden koruyucu etkisi olan selenyum bakımından 

zengin. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkileri 

bulunuyor. Bir avuç kaju günlük alınması gereken doyma-

mış yağ oranının yüzde 37,4’ünü, bakırın yüzde 38’ini ve 

magnezyumun yüzde 22,3’ünü içeriyor. 



Gün içinde mutlaka bu kuruyemişleri tüketmeniz öneriliyor ama her gün 

ödev yapar gibi aynı şekilde kuru kuru yemenize gerek yok. Lezzetli ve 

sağlıklı oldukları kadar kurtarıcılar da. Davetsiz misafiriniz geldiyse bu 

kuruyemişlerle eski bir tarifi yepyeni bir şekle sokabilirsiniz. 

Vejetaryen: Eğer vejetaryenseniz kabuklu yemişler sizin için çok iyi bir 

protein kaynağı. Kızartmalarınızda, salatalarınızda ve makarnalarınızda 

kullanabilirsiniz.

Süsleme: Bir kase çorbanın üstüne küçük küçük rendelediğiniz ka-

buklu yemişleri serpebilirsiniz. Hem çorbanız süslü durur hem de daha 

lezzetli olur. 

Güne yemişle başlayın: Kahvaltınızda mutlaka kuruyemişlere yer ve-

rin. Müslinize ekleyebilir, isterseniz sade yiyebilirsiniz. Bu yemişler size 

gün boyu enerji sağlayacak. 

Peynirle: Kuruyemişler peynirle çok iyi gider. Yanında kraker de yiyebilir-

siniz. Birkaç kadeh şarap da eklerseniz, alın size bir ziyafet.  

Gün boyu sağlık 



06 sohbet

Eski futbolcu Pascal Nouma, sahaların ardından ekranlarda da fırtına gibi esiyor. Birbirinden farklı 
programlarla izleyicinin karşısına çıkan ünlü futbolcu, reyting rekorları kırarken Türk halkıyla olan 
bağını da güçlendiriyor. 

“Yaşamın değerini çok iyi bilirim” 

Futbol oynadığı dönemlerde milyonların hayranlığını kaza-

nan, hatta uğruna sloganlar ve şarkılar yazılan eski futbolcu, 

yeni televizyon starı Pascal Nouma ekranlardaki başarısıyla 

da kendinden söz ettiriyor. Sahalardan ekranlara transfer olan ünlü 

futbolcu çok izlenen eğlence programlarının aranan isimlerinin ba-

şında geliyor, yer aldığı her programda reyting rekorları kırıyor. 

En büyük tutkusu çocukları, hayali ise antrenör olmak olan ünlü 

futbolcu hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunu düşünüyor. 

“Kanser hastalığını yenmiş biri olarak yaşamın değerini çok iyi bi-

liyorum” dedikten sonra sevenlerine sağlıklarına dikkat etmeleri 

gerektiğini söylüyor. Konu Nestlé olunca da Nouma için “güvenilir 

marka” imajı ön plana çıkıyor. 

Sahaların ardından ekranlarda da oldukça sevildiniz. Şu 

anda işinizin hangi yönü ağır basıyor? 

Futbolu bıraktım ama her zaman futbol dünyasında kalmaya ka-

rarlıyım. İleride de antrenör olmak istiyorum. Tanrıya şükür bu ara-

lar işler gayet iyi gidiyor. Hem ofiste hem ekranda tüm projelerde 

başarılı işlere imza atıyorum ve böyle devam etmesini diliyorum. 

“Ekransız yapamam” diyor musunuz?

Kendimi televizyonda görmeyi sevmiyorum, gördüğüm zaman da 

sıkılıyorum. Performansıma mutlaka bakıyorum ama devamlı ken-

dimi ekranda görmek, ekranda olmak gibi bir tutkum yok açıkçası.

Başarınızın sırrını neye borçlusunuz? 

Başarımın sırrı beni yönlendiren insanlar diye düşünüyorum. Onla-

rın sayesinde doğru kararlarla, her zaman iyi projelerde ve doğru 

yolda ilerliyorum.

Herkes tarafından çok sevilen biri olmak avantaj mı deza-

vantaj mı?

Aslında hem avantaj hem değil. Tabii ki büyük bir kitleye hitap 

etmek büyük avantaj ama insanların öyle bir beklentisi oluyor ki, 

futbolda olan yeteneğimi gösteri kısmında da sergilemem gere-

kiyor. Her zaman en zirvede olmam gerekiyor. Yani ortalama bir 

performans sergileme şansım yok. Ama aslında bu güzel bir şey 

çünkü bana seçim bırakmıyor ve her seferinde daha iyisini yapmak 

beni motive ediyor.

Futbol dışında başka hangi sporlara meraklısınız? 

Genelde sporu ciddi anlamda yapan kişilerin çeşitli spor dallarına 

kabiliyeti olur. Ben fırsat buldukça futbol dışında tenis ve golf oy-

namayı çok seviyorum. Ayrıca çok iyi bir basketbol izleyicisiyim. 

Özellikle NBA maçlarını sıkı takip ederim.

İş dışında neler yapıyorsunuz?  

İş dışında genelde evde oturmayı tercih ediyorum. Evdeki en bü-

yük keyfim çocuklarımla vakit geçirmek ve belgesel kanallarını izle-

mek. Haftada iki kez de gece dışarı çıkıyorum.  

İstanbul’dan başka hangi şehirleri seviyorsunuz?  

İş harici İstanbul dışına pek çıkmıyorum ama yaz aylarında Tür-

kiye bir başka güzel. Özellikle Bodrum ve Çeşme favori yerlerim. 

Bodrum’da çok eğleniyorum, gündüz ayrı güzel gece ayrı.



Beslenmenizde nelere dikkat ediyorsunuz? 

Çok fazla şekerli besinler yememeye özen gösteriyorum. Günde bir ya da 

iki öğün benim için yeterli. Tavuk ve balık olmazsa olmazımdır. Ekmek ve 

hamur işinden ise uzak durmaya çalışırım.

Türk mutfağı denince aklınıza neler geliyor? 

Neler gelmiyor ki? Ben masaya oturduğum zaman çeşit olmasını seve-

rim. Bunu Fransız mutfağında bulamazsınız. Masada çeşit çeşit mezele-

rin olması çok hoşuma gidiyor. Azar azar hepsinden tadıyorum. En çok 

sevdiğim yemek bulgur pilavı ve hamsi. 

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyor musunuz?  

Maalesef mutfağa pek girmiyorum. Yemek yapmaya elim yatkın değil. 

Evimde çalışan Karadenizli yardımcım bana inanılmaz yemekler yapıyor. 

Gün içerisinde vazgeçemediğiniz lezzetler neler? 

Neredeyse her gün tavuk yiyorum. 

Nestlé markası sizin için ne ifade ediyor? 

Nestlé, uluslararası güvenirliliğini kanıtlanmış bir marka. Dört yaşında bir 

oğlum var, o Nestlé’nin müdavimlerinden.

“Nestlé güvenilir bir marka”
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Tablet çikolata, gofret ve hediyelik çikolatalardan son-

ra yumuşacık Nestlé çikolatası, bisküvi ve kurabiyelerle 

buluşuyor. Tüketici beklentileri doğrultusunda geliştirilen 

ve her kategoride ilk olan beş farklı Nestlé Çikolatalı Bisküvi ve 

Kurabiye, Eylül ayından itibaren raflarda yerini aldı. İştah açıcı ta-

sarımlarıyla dikkat çeken ve şimdiden içeceklerin enfes eşlikçileri 

haline gelen ürünler ise şöyle: 

Nestlé Çikolata Kaplı Köstebek Kurabiye: Kategoride eşi 

benzeri olmayan bu ürün, hanımların çok iyi bildiği köstebek pas-

tadan esinlenerek geliştirilen benzersiz bir kurabiye.  

Nestlé Bol Çikolatalı Bisküvi: Yüzde 68 çikolata oranıyla 

Nestlé’nin çikolata uzmanlığının göstergesi olan üründe, çiko-

latadan vazgeçemeyen bisküvi severler için bol bol yumuşacık 

Nestlé çikolatası ile tazecik pötibör bir araya geliyor.

Nestlé Marshmallowlu Bisküvi: Kakaolu bisküvi ve yu-

muşacık marshmallow toplarından oluşan ürün, yetişkinlere 

marshmallow’u yeniden sevdirecek enfes bir lezzet. 

Nestlé Çikolatalı Parmak Bisküvi: Sıcak içeceklerin yanına 

enfes çikolata tadı sunan Nestlé Çikolatalı Parmak Bisküvi ürün, 

tam da ikramlık boyda. 

Nestlé Çokodamla ve Kremalı Kurabiye: Dışı çokodamlalı, 

içi nefis kakao kreması dolgulu çıtır kurabiye, piyasanın en çok 

satanlarının muhteşem kombinasyonunu oluşturuyor. 

Nestlé Çok Çikolata, her ısırıkta daha çok çikolata

Nestlé, tüketicilere göre “çikolatanın hası” olan tablet katego-

risinde de Türk damak tadına uygun geliştirilen yeni tabletlerle 

portföyünü genişletti. Nestlé Çok Çikolata serisi Eylül ayı itibariyle 

tüketicilere sunulmaya başlandı. Yepyeni dolgun kalıbıyla her ısı-

Nestlé’den “Hayata Çikolata”
Kalite, güven ve benzersiz tatların simgesi Nestlé, çikolata severlere eşsiz lezzetler sunmaya devam 
ediyor. En beğenilen çikolata markası Nestlé, yeni lanse ettiği kampanyası ve ürün gamındaki 
sürprizlerle gönüllerde yine taht kuracak. 



rıkta daha çok çikolata keyfi yaşatan Nestlé Çok 

Çikolata serisi, dört farklı lezzeti ile raflarda yerini 

aldı. Bisküvili Sütlü ve Kurabiyeli Beyaz Çikolata 

çeşitleri, Bütün Fıstıklı&Kurabiyeli ve Bütün Fındık-

lı çeşitleri dolgun kalıbı ve iştah açıcı tasarımlarıy-

la tablet kategorisine yeni bir soluk getirdi. Ayrıca, 

Nestlé çikolata ailesi yeni Nestlé çikolatalı pasta yar-

dımcıları serisi ile hanımların mutfak keyfine keyif ka-

tıyor. Çikolata uzmanı Nestlé’nin yeni Nestlé Çikolata 

Şefi serisi çok yakında raflarda olacak. 

Hayat, Nestlé çikolata ile daha keyifli

Nestlé çikolata ailesinin yeni sloganı “Hayata Çikolata” ile çok 

ses getirecek yeni reklam kampanyası, Ekim ayı itibariyle en 

çok takip edilen TV kanallarında, radyolarda ve Facebook’ta 

yer alıyor. Hayatın küçük keyiflerini büyütmeyi hedefleyen 

Nestlé bu sıcacık reklamla Türk tüketicisini kalbinden fethedi-

yor. Yeni kampanyaya özel hazırlanan dikkat çekici teşhir mal-

zemeleri ve yoğun tadım aktiviteleriyle Nestlé, tüketicileriyle 

satın alma noktalarında da buluşuyor. 
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Sarı sarı ayçiçeği tarlaları, lezzetli köftesi, rakısı ve şarabının 

yanı sıra neşeli insanlarıyla ünlü bir Trakya şehri Tekirdağ. 

Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayan bölgede bulunan şehir, 

aynı zamanda yüzyıllar boyunca önemli bir tarih ve kültür merkezi 

işlevi gördü. Bunlara bir de plajlarının güzelliği, doğa sporlarına 

yaptığı ev sahipliği ve geleneksel değerlerin yeni ile buluştuğu fes-

tivallerini eklememiz gerekiyor.  

Eski bir yerleşim yeri olan Tekirdağ’ın tarihi M.Ö. 4000’li yıllara 

kadar uzanıyor. M.Ö. 7. yüzyıldan başlayarak sırasıyla Pers, 

Roma ve Osmanlı egemenliğine girmiş olan şehirde, bugün bile 

bu dönemlere ait birçok eser bulmak mümkün. Tekirdağ’ın ta-

rihteki serüveni hakkında genel bir bilgi edinmek için şehirdeki 

en doğru adres; Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi. Mü-

zede Taş Eserler, Arkeolojik Eserler ve Etnografya Salonu’nun 

yanında 19. yy. ve 20. yy. başlarını canlandıran odaların tasvir 

edildiği ve yerel kıyafetlerin, el işlemelerinin sergilendiği Tekir-

dağ Salonu bulunuyor. Müzenin geniş bahçesinde ise Helen, 

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait mimari parçalar yer 

alıyor. 

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin ardından görülmesi 

gereken tarihi mekanlardan biri de Osmanlı mimari örneği olarak 

çok değerli bir miras olan Rüstem Paşa Külliyesi. Rüstem Paşa 

Külliyesi, camii ve bedesteninin yanı sıra hamam, kütüphane ve 

medreseden oluşuyor. Bu yapıların içinde en dikkat çekici olanı 

ise Rüstem Paşa Camii. 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın 

damadı Rüstem Paşa’nın emriyle Mimar Sinan tarafından yaptı-

Tekirdağ verimli toprakları, tarihi dokusu, gelişmiş sanayisi, zengin turizmi, plajları ve festivalleriyle 
bölgenin adeta göz bebeği. Marmara Denizi’ne 100 km’den fazla kıyısı bulunan şehir, ziyaretçilerine 
her açıdan doyurucu bir tur vaat ediyor.  

Trakya, Tekirdağ ile güzel…



rılmış olan camiinin geniş kubbesi görenleri adeta büyülüyor. Ha-

mam ve medreseden ise geriye sadece yıkıntılar kalmış olsa da 

ziyaretçilerin hala ilgisini çekiyor.  

Tekirdağ’ın kültür simgeleri…

Tekirdağ tarihi boyunca yetiştirdiği ve ev sahipliği yaptığı kahra-

man ve düşünürleriyle gurur duyuyor. Bunların arasından II. Fe-

renç Rakoczi ve Namık Kemal, şehirde bulunan müzeleriyle ölüm-

süzleştirilmiş durumda.  

Rakoczi Müzesi

Erdel prensi ve Macar Halk Kurtuluş kahramanı II. Ferenç 

Rakoczi’nin 1720-1735 yılları arasında yaşayıp öldüğü bir Türk 

evidir. Macar Hükümeti tarafından orijinaline sadık kalınarak res-

tore edilen ve müze haline getirilen evde, Macar İstiklal kahrama-

nının yağlı boya tablosu ve kişisel eşyaları sergileniyor. Müze aynı 

zamanda Türk-Macar dostluğunun bir simgesi. 

Namık Kemal Müzesi

Vatan şairi Namık Kemal’in anısına 1840 yılında doğmuş olduğu 

evin yakınlarına 19. yüzyıl Tekirdağ evleri mimarisine sadık kalı-

narak inşa edildi. Müzede Namık Kemal’e ait yayınlanmış yazılar, 

belgeler, kendisine ve ailesine ait fotoğraflar sergileniyor. Kişisel 

eşyalarının da bulunduğu müzede, şairin görev yaptığı ve sürgü-

ne gönderildiği yerlerin fotoğrafları da bulunuyor. Girişinde Namık 

Kemal ve Atatürk’ün portrelerinin asılı olduğu müzede 19. Fırka 

ve Atatürk odası yer alıyor. Burada Atatürk’ün Tekirdağ’a çeşitli 

gelişlerinden hatıralar sergileniyor. Yöresel kıyafetler, ibrik, leğen 
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gibi objelerle zenginleştirilen müze ziyaretçilerini adeta yüzyıllar 

ötesine götürüyor. 

Ruhunu festivallerle yaşatan şehir…

Tekirdağ’ın çeşitli ilçelerinde, her yıl birbirinden renkli kutlamalar 

ve festivaller gerçekleşiyor. Bu kutlama ve festivalleri özel kılan ise 

şehrin geleneklerini yansıtmanın yanı sıra yeniliklere de kucak aç-

maları. Şehirde halkoyunları ve yağlı güreş şenlikleri düzenlenirken 

yelken yarışı ve briç turnuvası gibi etkinlikler de büyük ilgi görüyor. 

Tekirdağ Kiraz Festivali 

Bu şenliklerin en ünlüsü. 1961 yılında Naip Köyü’nde “Kiraz 

Cümbüşü” adıyla başlayan şenlikler bugün, yerli ve yabancı ko-

nukların ağırlandığı, birbirinden renkli gösterilerin, yarışmaların, 

konserlerin ve panellerin düzenlendiği büyük bir festivale dönüş-

müş durumda. Her yıl Haziran ayında gerçekleşen ve ortalama 

dört gün süren festival, şehrin sosyal ve ekonomik değerlerinin 

altını çiziyor.  

Hıdırellez Şenlikleri

Hıdırellez geleneğini devam ettiren Tekirdağ, birçok ilçesinde her 

yıl Mayıs ayının ilk haftası düzenliyor. Kökenleri tam olarak bilinme-

se de Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılan bu hafta 

boyunca, baharın gelişi de kutlanıyor. Yöresel farklılıklar gösteren 

kutlamalar arasında en meşhuru Hayrabolu ilçesine bağlı Emirya-

kup köyünde düzenlenen Tepreş Şenlikleri.



Köfteden şaraba birbirinden meşhur tatlar…

Tekirdağ’ın köftesi o kadar meşhur ki, adıyla markalaştı ve Türkiye’nin birçok lokantasının 

mönüsünde yerini aldı. Ancak bu köfteyi bir de şehrin birbirinden ünlü lokantalarında 

yemek gerekiyor. Dana etinin kaburga kısmı kullanılarak hazırlanan köfte, genellikle acı 

sosla servis ediliyor. Meşhur Tekirdağ köftesinin, 1920’lerde Selanik’ten göç edenlerle 

beraber şehrin kültürüne kazandırıldığı söyleniyor. 

Tekirdağ’ın köftesinin yanında bu bölgeye has bir başka tat ise peynir helvası. Şehrin 

içinde peynir helvası yapan birçok yer bulmak mümkün. Balkan kökenli bu tatlı, peynir 

helvası ustalarının zahmetli uğraşlarıyla peynirin istenilen kıvama gelene kadar kazanda 

karıştırılması ve daha sonradan yağ, yumurta, un ve şekerin eklenmesiyle yapılıyor. 

Tekirdağ’a gitmişken Şarköy’e uğrayıp şarap almadan dönmek olmaz. Şarköy, üzüm 

bağları ve şarabının yanında zeytin bahçeleri, plajı ve doğal güzellikleriyle de ünlü. 

Şarköy’e bunların yanı sıra denize girmek için de gidebilir, buradaki çok sayıda otel, motel 

ve pansiyonda tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bir üzüm bağı cenneti olan bu Trakya şehrinin şaraptan daha meşhur içkisi kuşkusuz 

ki rakı. Tekirdağ rakısının en önemli özelliği yüzde yüz yaş üzümden yapılması. Bağ bo-

zumunun ilk dönemlerinde elde edilen üzümlerin kullanıldığı Tekirdağ rakısı, birçok rakı 

sever için vazgeçilmez bir lezzet. 

“Nestlé kalite, güven, gurur ve 
gelecek demek”

1987’de gıda sektörüne toptancılık ile gi-

ren Atilla Gaygusuzoğlu, 1995’ten bu yana 

Tekirdağ’da Nestlé distribütörlüğünü yapı-

yor. Birçok markanın distribütör sistemine 

geçtiği o dönemde uzun yıllardır Türkiye’de 

olan, sağlıklı büyüyen Nestlé ile geleceklerini 

şekillendirmeye karar verdiklerini söyleyen 

Gaygusuzoğlu, “Nestlé uluslararası tecrübe-

si, insan hayatına verdiği değer, distribütör-

lerine verdiği destek ile büyürken bizleri de 

büyüten bir marka” diyor.

Atilla Gaygusuzoğlu, 1000 metrekare kapalı 

alanda 14 araçlık satış filosu ile hizmet veri-

yor. Eylül ve Haziran ayları arasında işlerinin 

yoğun olduğunu dile getiren Gaygusuzoğlu, 

“Nestlé’nin pazardaki gelişimi tüm müşte-

rilerimiz tarafından dikkatle gözlemleniyor. 

Müşterilerimiz Nestlé’yi dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de gıda sektörüne yön veren 

marka olarak görmekten mutluluk duyuyor-

lar” diyor.

Kent, sportif turizmiyle de dikkat çekiyor. 

Kumbağ, Yeniköy, Uçmakdere ve Gaziköy 

arasındaki köy-orman yolunda Trekking Par-

kur Alanı bulunuyor. Bu parkur hafta sonunu 

doğayla iç içe geçirmek ve spor yapmak iste-

yenler için keyifli bir rota sunuyor. Uçmakdere 

ve Yeniköy arasında bulunan saha ise yamaç 

paraşütçüleri tarafından tercih ediliyor. 

Sportif turizmiyle de gözde



“Herkesin hayatında Nestlé vardır”
“Aşk Doktoru” unvanıyla tanıdığımız gazeteci, yazar Mehmet Coşkundeniz, “Aşk, hayatın 
size hazırladığı en güzel sürpriz” diyor. Ona göre aşkın vazgeçilmezleri arasında çikolata ve 
kahve ilk sıralarda yer alıyor. 
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Mehmet Coşkundeniz, nam-ı 

diğer “Aşk Doktoru”… Posta 

Gazetesi’nde ilişkiler üzerine yıl-

lardır yazdığı yazıları, çok satanlar listesine 

giren kitapları ve ilgiyle izlenen televizyon 

programlarıyla tanıdığımız Coşkundeniz, 

“Ben aşk ve sevgi insanıyım” diyor. Ve ga-

zetedeki Yazı İşleri Müdürlüğü görevinin 

yanı sıra bu konuda köşe yazmaya devam 

ediyor. “Aşk, uç noktada duyguların birbir-

leriyle çatıştığı bir duygu selidir. Sevgi ise 

aşkın olgunlaşmış halidir” diyen Aşk Dok-

toru, kahve ve çikolatanın aşkı başlatan iki 

önemli unsur olduğunu belirtiyor ve ekliyor: 

“Hayatımızdaki önemli dönüm noktaların-

dan biri olabilecek ilk buluşmalarda bir kah-

ve içimlik vakit vardır. O kahve de genellikle 

Nescafé’dir. Çikolata ise aşkı tetikleyen çok 

etkili ve lezzetli bir silahtır.” 

“Aşk Doktoru” ismi nereden geliyor? 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 

mezun oldum. Posta Gazetesi’nde Haber 

Müdürlüğü yaparken, gündemin ağırlı-

ğından yorulmaya başladım. Duygularımı 

yazabileceğim bir köşe yazısına başladım. 

Köşe yazısı o kadar ilgi çekti ki, postacı çu-

valla mektup getirmeye, gazetenin santrali 

gelen telefonların çokluğundan şikayet et-

meye başladı. Gelen mektupları değerlen-

dirmek, insanların ilgisini karşılıksız bırak-

mamak istedik. Köşe yazım büyüdü ve Aşk 

Doktoru sayfası oldu. İyi ki de olmuş, aşk 

doktoru bir fenomen, marka haline geldi.

Kendinizi bu konuda nasıl geliştirdiniz?

Aşk Doktoru köşesine başladığımda, iyi 

gözlem yaptığım ve duyarlı bir insan oldu-

ğum için pek zorlanmadım. Tabii bu yeterli 

olmayacağı için kendimi geliştirmeye başla-

dım. Dünyadaki çeşitli üniversitelerle irtibata 

geçtim, bu konulardaki çalışmalar hakkında 

bilgi aldım. Şu anda bu alanda yapılan bi-

limsel araştırmaları takip ediyorum. 

Aşkı nasıl tanımlıyorsunuz?

Schopenhauer’un çok sevdiğim bir aşk ta-

nımı vardır: “Aşk, insanın kendinde gördüğü 

eksiği, başkasında tamamlama arzusudur.” 

Yani kendinize benzeyen birini arkadaş 

olarak seçersiniz ama aşık olacağınız kişi 

sizden çok farklıdır. Aşk, uç noktada duy-

guların birbirleriyle çatıştığı bir duygu selidir. 

Bize çelişkili, yoğun duyguları hissettiren de 

salgıladığımız hormonlardır. Örneğin, aşkın 

gözünü kör yapan şey salgıladığımız do-

pamindir. O kadar çok salgılarız ki sağlıklı 

kararlar veremeyebiliriz. Aşk, hayatın size 

hazırladığı en güzel sürprizdir. Bu nedenle 

kalbinizi ne zaman ele geçireceği hiç belli 

değildir. 

Sizce Türk halkının ilişki içerikli yazı ve 

programlara ilgisinin nedeni nedir?

Geleneksel yapımız nedeniyle ilişkilerimizi 

kaçamak ve gizli yaşıyoruz. Bir sorun ya-

şadığımızda ne ailemizle ne de karşımızda-

kiyle oturup konuşabiliyoruz. Arkadaşımıza, 

dostumuza akıl almaya gidiyoruz ama onla-

rın da tıkandığı yerler oluyor. Biz de sorunu 

çözmek için bulabildiğimiz her şeyi okuyo-

ruz, seyrediyoruz. Çiftler birbirleriyle konuş-

malı, iletişim kurmalı ki sorunlar çözülsün. 

Kadınlar ilişkilerinden sürekli şüphe ediyor, 

erkekler ise adım atamıyor. Bütün sorunlar 

buradan kaynaklanıyor.

Türkiye’deki evlilik algısını sağlıklı bu-

luyor musunuz?

Evlilik iradi bir karar. Sadece evlenme vakti 

geldi diye evlenilmesi sağlıklı değil. Kadı-

na karşı şiddet artıyor ama evlenmeden 

önce erkek öfkesini kontrol edebiliyor mu 

diye bakılmıyor, sadece kan testi isteniyor. 

Türkiye’de boşanmaların yüzde 98,7’si aile 

birliliğinin temelden sarsılması nedeniyle 

ama neden sarsıldığını gösteren hiçbir bul-

gu yok. Evlilik gerekli olsa da Türkiye’de 

sağlıklı bir şekilde uygulanmıyor. 

Mehmet Coşkundeniz



Bir gününüz nasıl geçiyor? 

Sabah erken kalkıyorum. Star Tv’deki “Duymayan Kalma-

sın” programının hazırlıklarını yapıyorum. Çekimden sonra 

gazeteye gidiyorum. Gazetede yoğun bir gün geçiriyorum. 

Genelde eve geç saatte gidiyorum. Akşamları ve hafta 

sonları eşim ve kızlarımla zaman geçiriyorum. 

Beslenmenizde nelere dikkat edersiniz? 

Çok iyi beslendiğimi ve spora zaman ayırdığımı söyleyeme-

yeceğim. Sabah programıma başladığımdan beri, kahvaltı 

alışkanlığımı bile kaybettim. Eve geç geldiğim için akşam 

yemeğini de çok geç vakitte yiyebiliyorum. Ama önemli 

bir avantajım var, ağır, yağlı ve etli yemekleri pek sevmem. 

Genelde zeytinyağlıları ya da ızgara et tercih ederim. Bir de 

sadece doymak için yemek yemem. Her öğünümü mutlu-

lukla, keyfini çıkararak yerim.

Tatlılarla aranız nasıl?

Özellikle hamur tatlılarıyla aram çok iyi. Çikolatayı çok se-

verim. Küçükken de çok severdim, ama bir erkek için bu 

kadar önemli olduğunu bilmezdim. Zamanla baştan çıkarı-

cı etkisini, bir kadını etkilerken ne kadar önemli olabileceği-

ni öğrendim. Ritüellerini doğru yaparsan, çikolata çok etkili 

ve lezzetli bir silahtır. Evimde çikolata hiç eksik olmaz. İkiz 

çocuklarım çok küçük olduğu için henüz çikolatayla tanış-

tırmadık ama onların da bayılacaklarına eminim. 

Kahve içmeyi sever misiniz?

Filtre kahve ve Nescafé çok severim. Termosuma Nescafé 

koyup işe gittiğim çok oluyor. Özellikle yeni çıkan, yeşil kah-

ve çekirdeklerinden elde ettikleri, Nescafé Greenblend’i çok 

beğendim. Evimden eksik etmiyorum. Bir de Nesspresso’yu 

çok başarılı buluyorum. Çok severek içiyorum. 

“Nestlé’ye çok güveniyorum”

Nestlé’yle ilgili düşünceleriniz neler?

Nestlé, Türkiye’de bilinirliği çok fazla olan 

bir marka. Her evde kesinlikle en az bir tane 

Nestlé ürünü vardır. Nestlé’ye çok güve-

niyorum, ürünlerini çocuklarıma rahatlıkla 

veriyorum. Nescafé ve Coffee-mate yetiş-

kinler için ne kadar önemliyse, Nesquik de 

çocuklar için o kadar önemli. Çocukluğum-

da Nestlé’nin çikolatalarını çok severdim. 

Özellikle Napoliten ve Damak favorilerim 

arasındaydı. Her insanın hayatında Nestlé 

vardır ve olmaya devam edecektir. Örneğin 

hayatımızdaki önemli dönüm noktalarından 

biri olabilecek ilk buluşmalarda bir kahve 

içimlik vakit vardır. O kahve de genellikle 

Nescafé’dir. Çikolata ise aşkı tetikleyen çok 

etkili ve lezzetli bir silahtır.
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Türk kültürünün vazgeçilmezidir kahve. Sohbetlerin baş eşlikçisidir. En önemli keyiflerinden 
biri de kahve falıdır. “Fala inanma, falsız da kalma” diyerek fincanlar kapatılır ve güzel dilekler 
dilenir…

Neyse halim, çıksın falim

Yüzlerce yıllık bir gelenekten bize miras kalan Türk kahvesi 

köpüğü, kokusu, tadı ve ritüelleriyle asla vazgeçemeyece-

ğimiz keyiflerimizden biri. Telvesi ile ikram edilen tek kahve 

türü olarak ülkemizdeki geçmişi, 16. yüzyıla kadar uzanıyor. 

1517’de Yemen Valisi Özdemir Paşa, ilk içtiğinde lezzetine hayran 

kaldığı bu kahveyi daha sonra İstanbul’a da getirir. O tarihten iti-

baren bu topraklarda giderek yaygınlaşır. İlk kez Tahtakale’de açı-

lan ve şehre hızla yayılan kahvehaneler sayesinde halk kahveyle 

tanışır. Yeni bir pişirme metoduyla hazırlanmaya başlanır, güğüm 

ve cezvelerde köpürtülür ve zamanla da “Türk kahvesi” adını alır. 

Sonraki yüzyıl boyunca kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç 

ve tavlanın oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kah-

vehanelerde dönemin sosyal hayatına damgasını vurur. 

Saray mutfağında ve evlerde de hızla yerini alan kahve, dost soh-

betlerinin baş eşlikçisidir artık. O dönemde çiğ kahve çekirdekleri, 

tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülür, sonra cezveler-

de pişirilmek suretiyle en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram 

edilir. İstanbul’a yolu düşen tüccarlar ve seyyahların yanı sıra Os-

manlı elçileri sayesinde de Türk kahvesinin şöhreti önce Avrupa’yı 

oradan da tüm dünyaya yayılır. 

Kahve bahane, fal şahane 

Türk kahvesinin hızla yayıldığı o günlerde, kahve falı da bu nefis 

içeceğin olmazsa olmazı haline gelir. Özellikle İstanbul hanımla-

rının nezdinde kahve, faldan ayrı düşünülemez. Zamanla kahve 

falı bakmanın da kendine ritüelleri oluşur. Kahve içildikten sonra 

bir niyet tutulur ve “Neyse halim, çıksın falim” ya da “Kahvem pir 

/ Fincanıma gir / Fincanımdan çık / Kalbime gir” gibi tekerlemeler 

söylenerek tabak fincanın üzerine kapatılır. Telvenin dağılması için 

fincan sağdan sola çevrilip kapatılır. Fincanın dibi soğuyuncaya 

kadar beklenir, sonra tabak kaldırılır. Falan bakan kişi fincanın 

içerisindeki şekillerden başlar yorumlar çıkarmaya... Fal bitiril-

dikten sonra kahve telvesi, inançlar gereği bulaşık suyuna ka-

rıştırılmaz. İyi talihin dönmemesi için ayrı bir yerde yıkanması 

gerektiğine inanılır.  

Kahve falında sembollerin anlamı

Ağaç: Uzun ömür

Ağ: Kapınızda bekleyen tehlike

Alyans: Sevdiğinizle problem yaşayacak ama barışacaksınız.

Anahtar: Uzun süredir beklediğiniz şeyler gerçekleşecek.

Araba: Sizi seven insanlardan yardım göreceksiniz.



Kahve konusunda uzman Nescafé, Türk kah-

vesinin köpüğünü, tadını ve telvenin en ideal 

kıvamını bir araya getiren Nescafé Falcı Hazır 

Türk kahvesini çıkararak tüketicilerine güzel bir 

sürpriz yaptı. Kahve tutkunları, yüzde 100 Ara-

bica kahve çekirdeklerinden üretilen yeni Türk 

kahveleri Nescafé Falcı’yı, anında hazırlayabiliyor. 

Sade, orta ve şekerli seçenekleri ve 50 kuruşluk 

raf fiyatıyla Nescafé Falcı, kahve keyfini daha da 

katlayacak.

Her şey tam kıvamında

Türk Kahvesi tutkunları bilir; iyi bir kahve daha 

ilk yudumdan anlaşılır. Kokusu, tadı, ağza gelen 

telvenin oranı tam kıvamında olmalı, fincanın di-

binde kalan telve fal için yeterli miktarda olmalı-

dır. Nescafé, Türk tüketicisinin kahve tutkusunu 

ödüllendirmek için yeni ürünü Nescafé Falcı’da 

iyi hazırlanmış bir kahvenin tüm bu özelliklerini 

en ince noktasına kadar yeniden değerlendirip 

geliştirdi. 

Kahve dünyasında yenilikçiliği ve Ar-Ge yatırımla-

rıyla öncü konumda bulunan Nescafé, hazır Türk 

kahvesinde de en mükemmel kıvamı yakalaya-

bilmek için özel bir teknoloji kullandı. Kahvenin 

üzerine kaynar su ekleyip karıştırarak anında 

hazırlanan bol köpüklü Nescafé Falcı, pratikliğiyle 

zaman kazandırıyor, tutkunları fala ve derin soh-

betlere çok daha fazla vakit ayırabiliyor.

Nescafé’den köpüğüyle, tadıyla, falıyla 
hazır Türk kahvesi: Nescafé Falcı

At: Zenginlik

Ay: Kariyeriniz yükselecek.

Ayak: Sevdiğiniz birine yardım edeceksiniz.

Baca: Sevindirici haber

Balık: Bolluk

Bebek: Bir karar arifesindesiniz.

Beşik: Evlilik. Evliyseniz eğer çocuk yapma 

kararı alabilirsiniz.

Bıçak: Kısmetiniz açılacak.

Çapa: Büyük başarı

Çiçek: Seyahat

Çocuk: Bekarsanız evlilik, evliyseniz kazanç

Dağ: Beklentileriniz gerçek olacak.

Deve: Zorlu bir yolculuk ama sonu güzel

Ekmek: Kısa sürede büyük ödemeler yapa-

caksınız.

Fare: Kazancınıza ortak olan birileri var.

Gelin: Beklenmedik ve büyük bir mutluluk

Gemi: Dertleriniz bir anda buharlaşacak.

Güvercin: Aşkınızı itiraf edeceksiniz.

Irmak: Sürprizler yaşayacaksınız.

Kadeh: Sırlarınız açığa çıkacak.

Kale: Dostlarınıza güvenin.

Kalp: Sorunlarınız bitecek.

Kaplumbağa: Yeni bir aşk başlayacak.

Kilit: Girişimleriniz başarılı sonuç verecek.

Kuş: Kısa sürede bereket bulacaksınız.

Madalya: Kaybettiğiniz paranızı bulacaksınız.

Nal: Büyük şans

Otomobil: Para harcayacaksınız kısa zaman-

da, ama size büyük bir artı sağlayacak.

Pencere: Sağlık

Silah: Çevrenizdeki kötü insanları tanıyacak-

sınız.
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Çorba yalnızca bir yiyecek değil, geçmişimizden gelen önemli bir gelenek. 

Bu yüzden ister yaz ister kış, ister sıcak ister soğuk, her daim sofraları-

mızdaki yerini alır. Özellikle soğuk kış günlerinde, sıcak bir çorbadan daha 

güzel ne olabilir ki? Hem içinizi ısıtır hem damağınızı tatlandırır. 

Tarihi çok eskilere uzanan çorba, bugün olduğu gibi geçmişte de vazgeçilmez lez-

zetler arasında yer alıyordu. Tarihte bilinen ilk çorba, kaya oyuklarına ya da hayvan 

derilerinin içine konan suyun içine ateşte kızdırılmış taşlar atılarak besinlerin kaynatıl-

masıyla yapılmış. Derken M.Ö. 6000 yılında çömlek kullanılınca, çorba bu defa kap-

larda kaynatılmaya başlamış. O gün bugündür, çorbalar ocakta kaynamaya devam 

ediyor. Böylece 1553’te İstanbul’a gelen Alman gezgin Hans Dernschwam’ın “Türk-

lerin başyemeği çorbadır” dediği kadar varız. Çorba içmeden duramıyoruz. 

Yaşadığımız toprakların çorbanın beşiği olduğu biliniyor. Araştırmalar ilk çorbala-

rın buğday ve bulgurdan yapıldığını kanıtlarken, iki hammaddenin anayurdu olan 

Anadolu’yu çıkış noktası olarak işaret ediyor. Çorbanın lezzeti hızla tüm yakın coğ-

rafyalara yayılırken farklı dillerde de karşılığını buluyor. Kelimenin kökeni Farsçaya 

Yüzyıllardır sofralarımızı süsleyen çorbalar, bugün de 
birbirinden farklı lezzetlerle mutfaklardaki önemini koruyor. 
Çeşit çeşit çorbayla soğuk havalarda içimiz ısınırken, sıcak 
havalarda ise serinliyor. 

Anadolu 
geleneği çorbalar 



uzanıyor ve tuzlu anlamına gelen ‘şur’ ile aş demek olan 

‘ba’nın birleşiminden oluşuyor ama bugün birçok farklı dil-

de şorpa, corba, şorpo, şulpa ve hurpa olarak da biliniyor.

Mercimek, erişte, tarhana… 

Her açıdan oldukça zengin olan Türk mutfağı, çorba konu-

sunda da yüzlerce seçenek sunuyor. Unlu, taneli, sebzeli, 

su ürünlü ve sakatatlı olmak üzere beş grupta 300 farklı 

çeşit barındıran çorbalara, bir de Osmanlı mutfağı eklendi-

ğinde sayı bini geçiyor. Mercimek, erişte ve tarhana başta 

olmak üzere birbirinden lezzetli çorbalar her zaman damak 

çatlatıyor. Ayrıca sebze ve meyvenin yanı sıra etle yapılan 

çorbaları da unutmamak gerek. Kıymalıdan tavukluya yüz-

lerce çorba çeşidiyle bu keyfin tadını çıkarıyoruz. 

Yöresel çorbalar 

Çorbada bütün bölgelerin kokusunu ve tadını bulmak 

mümkün. Her yörenin mutlaka kendine özgü çorbası vardır. 

Güneydoğu’dan İç Anadolu’ya, Akdeniz’den Karadeniz’e, 

Doğu Anadolu’dan Marmara’ya nereye giderseniz gidin, 

farklı çorbaları tadacaksınız. Mesela Karadeniz’e gider-

seniz mısır, hamsi, fasulye, kabak ve karalahananın ağır-

lıkta olduğunu görürsünüz. Güneydoğu mutfağında ise 

tahılların yanında bolca kullanılan et ve baharatın baskın 

olduğunu fark edersiniz. Ege’de ise tahılla birlikte otların 

ağırlıkta olduğu çorba çeşitlerini tadarken, İç Anadolu ve 

Marmara’da yine tahılların ön plana çıktığını keşfedersiniz. 

Yok mu bi’ tabak daha

Hazır çorbaların da çorba geleneğinin yaygınlaşmasında 

büyük katkısı var. Pratik, hızlı ve bol çeşitli olması büyük 

küçük herkesin beğenisini topluyor. Maggi de tüketiciye 

sunduğu zengin çorba çeşitleriyle mutfakların vazgeçilmezi 

oluyor. Tek yapmanız gereken, hangi çorbayı içmek istedi-

ğinize karar vermek. Mercimekten ezogeline, domatesten 

şehriye çorbasına, Rumeli Tavuk Çorbası’ndan Bulgurlu 

Acem Çorbası’na ne ararsanız Maggi mutfağında sizleri 

bekliyor. Şimdi girin mutfağa ve Maggi ile harikalar yaratın.
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İnternetin yıldızları yemek blogları
İnternetteki yemek bloglarına bakmadan mutfağa geçip yemek yapmak, eskide kaldı. Hatırı 
sayılır bir izleyici kitlesine sahip bu bloglarda birden çok tarife ulaşabiliyor, hünerlerimizi daha da 
geliştirebiliyoruz. En ünlüleri hangileri mi? İnternetin lezzet dünyasına buyurun o halde…

Blog aleminin ülkemizde belki de en çok tutulan forma-

tı, yemek tarifi siteleri oldu. Yemek bloglarının düzen-

lemesi, fotoğrafları, dili, kategorileri ile kendine has 

apayrı bir dünyası var. Ve elbette bir hayli kalabalık hale gelen 

takipçi kitlesi. Bu kitle, ekran başına oturup yemek program-

larını seyretmek ya da kitaplar satın almak yerine blogları daha 

kolay ulaşılabilir ve zengin içerikli olduğu için tercih ediyor. Ye-

mek blogu açanlar arasında başarılı ve ünlü olanları da var, bir 

heves başlayıp vazgeçenleri de...

 

Ye mek bloglarının ağırlıklı olarak ça lı şan kadınlar ve ev ha nım-

la rına hitap ettiği düşünülse de yemek yapmayı keyifli bir hobi 

edinen erkekler de bu sitelerin müdavimleri arasında. Ama 

buradaki ta rifl e r, ye mek ki tap la rın dan alı şık ol du ğu muz tarz-

da de ğil. Mal ze me le ri kolay bu lu nan ve kı sa sü re de ya pı la bi len 

pra tik formüller sunuluyor. Ta ri fi ve ren ki şi, yap tı ğı yemeğin fo-

toğ ra fı nı da si te de yayınlayabiliyor.

 

Sadece yemek tarifi değil

Ye mek bloglarını di ğer in ter net si te le rin den ayı ran en önem li 

özel lik, sı cak bir at mos fe ri  ve sami mi bir di li nin ol ma sı. Herkes, 

tarifleri en in ce ay rın tı sı na kadar öğrenebili yor, so ru so ra bi li-

yor ve yo rum  ya za bi li yor. Blogların ba şa rı sı da aldıkları yo rum 

sayısıy la öl çü lü yor. Si te le rin ba zı la rın da ye mek ta rifl e ri “pod-

cast” de ni len ses li ve gö rün tü lü ka yıt lar şek lin de ya yın la nı yor. 

Ye mek ta ri fi ni ve ren ki şi, ken di mut fa ğın da ye me ği ya pı yor ve 

ya pı lı şı nı an la tı yor. Blogda sadece yemek tarifleri de olmuyor. 

Çoğu yazarların, kendi ilgi alanlarıyla ilgili başka kategoriler de 

yer bulabiliyor.

Blog sa hip le ri eğitimli 

Blog sa hip le ri ev ha nım la rı nın ya nı sı ra ça lı şan ya da profesyonel 

hayata ara vermiş kişiler den oluşu yor. Ye mek blogu ha zır la mak 

cid di emek is te yen bir iş ve belli bir birikim gerektiriyor. Blog 

sahibinin araş tır ma yapan, fo toğ raf çe ke bi len, bil gi sa yar ve in-

ter net kul la na bi len hatta İn gi liz ce bi len bi ri  ol ma sı ge re ki yor.

 

Blog yazarları arasında altın günleri, piknikler…

Ev ha nım la rı ara sın da al tın gü nü dü zen le nir. Bu gün ler de ev 

sa hi bi bir bi rin den gü zel yemekler ya par. Soh bet edi lir, ye mek 

ta rifl e ri pay la şı lır. An ne le ri miz den de bil di ği miz bu altın gün-

le ri nin ben zer le ri, şimdi yemek bloglarında ya pı lı yor. Her ay 

blog sa hip le rin den bi ri, bir ye mek ko nu su be lir li yor. Ka tıl mak 

isteyen ler, belirlenen tarihe kadar bu linke ka yıt  yap tı rı yor. Fi-

nal günü gel di ğin de ta ri fini siteye gönderiyor. Gü nün so nun da 

blog sa hi bi değerlendirmesini yapıp birinciyi ilan ediyor. Blog 

katılımcıları kendi aralarında piknik düzenleyip, buluşmalar 

ayarlayarak burada kurdukları arkadaşlıkları normal hayata da 

taşıyorlar.

 

Farklı temalar, farklı kategoriler

Yemek blogları dünyası bu kadar genişleyince, bazılara alt te-

malara ayrılmaya başladı. diyetyemekler.blogspot.com kilosu-

na dikkat eden hanımlara hitap ederken zeytinagaci.blogspot.

com verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınıyor. Bazı bloglar-

da organik beslenmeyle ilgili kategoriler de bulunuyor. Çoğu 

blogda yazarların gezi notları, edindikleri hobiler ya da günlük 

yaşamlarına dair paylaşımlar da yer alıyor. Bu şekilde yemek 

blogları daha kişisel ve samimi bir hale geliyor.



Maggi, yemek ve mutfakla ilgili aranılan tüm 

bilgileri www.yokmubitabakdaha.com adlı 

internet sitesinde sunuyor. Maggi marka 

sözcüsü ve lezzet uzmanı Sahrap Soysal’ın 

birbirinden lezzetli yemek tariflerinin ve ye-

mek pişirmenin püf noktalarının videolarla 

anlatıldığı sitede, Maggi ürünleri ile ilgili bil-

giler ve beslenme konusunda merak edilen 

konular da yer alıyor. Site, ödüllü yarışmaları 

ve yemek bloggerlarıyla birlikte yaptığı et-

kinliklerle de kısa sürede takipçilerinin sıkça 

ziyaret ettiği bir platform haline geldi.

www.portakalagaci.com

www.devletsah.com

www.cafefernando.com

http://dilekce.blogspot.com

http://mutfaktazen.blogspot.com

www.pastaciblog.net

www.evcini.com

http://binbircesni.blogspot.com

www.oburkedi.com

www.birdemliksohbet.blogspot.com

www.zeytinagaci.blogspot.com

www.oktayustayemektarifleri.blogspot.com

Maggi lezzetleri dijital ortamdaYemek bloglarının en ünlüleri
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Verimli beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarına dikkat çeken beslenme ve diyet uzmanı Berrin Yiğit 
“Yaşam tarzında yasaklar, kısıtlamalar olamaz, bilinçli miktarları öğrenmek gerekiyor. Kısıtlanmışlık, 
aşırı istek doğurur. Sağlıklı yaşamı hayat tarzı haline getirmek ve tadımlık yemeyi öğrenerek bedeni 
terbiye etmek önemli” diyor. 

Harmonik beslenme

Sağlıklı bir yaşama sahip olmayı kim 

istemez ki? “Her şeyin başı sağlık” 

deriz sık sık. Peki bunu sağlamak 

nasıl mümkün? Beslenme ve diyet uzmanı 

Berrin Yiğit’e göre öncelikle sağlıklı yaşama 

hazır olmak, ardından bunun gereklerini 

yapmaya canı gönülden hazır olmak gereki-

yor. Hem bedenen hem ruhen iyi durumda 

yaşamanın önemini vurgulayan Yiğit, “Zihin 

temizliği yapmak, stresi azaltmak, hayatını 

kendisi için iyi gelenlerle doğru planlayıp yö-

netebilmek çok önemli. Vücudu ihtiyaçları 

yönünde beslemek, temizlemek, güçlen-

dirmek gerekiyor. Bunun için doğru yemek, 

su içmek ve spor önem kazanıyor” diyor. 

Beslenmeye kısa süreli uygulanacak sıkıcı 

kurallar listesi olarak bakmanın en büyük 

hata olduğunu belirten Yiğit, özellikle soğuk 

algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklarda artış 

yaşanan kış aylarında bağışıklık sistemini 

güçlendirmenin önemine dikkat çekiyor. 

Harmonik beslenme nedir? 

Harmonik beslenme vücutta sinerji yarata-

rak metabolizmanın yediklerimizden daha 

verimli yararlanmasını sağlayacak doğru 

gıdaların, doğru miktarda ve kişiye özel 

alınmasıdır. Örneğin bazılarının diğerlerine 

oranla C vitamini ihtiyacı fazla olabilir. Bunu 

bilmek aynı zamanda aldığı bu besini en 

Berrin Yiğit



doğru şekilde vücudun kullanabilmesini 

sağlamaktır. Kişinin yaşı, cinsiyeti, fiziksel 

aktivite durumu, sağlık halleri beslenme 

profilini değiştirir. Metabolizmanın tüm sis-

temlerini pozitif etkileyecek, vitamin, mineral 

yetersizliklerine yol açmadan doğru beslen-

me, stres yönetimi, bol su ve bitki çayı alımı, 

sporun öneminden geçer. 

Sağlıklı yaşam için nasıl bir yaşam tar-

zına sahip olmak gerekiyor? 

Diyet; Yunanca diata kelimesinden türemiş, 

yaşam tarzı anlamına gelir. Yaşam tarzında 

yasaklar, kısıtlamalar olamaz, bilinçli mik-

tarları öğrenmek gerekiyor. Kısıtlanmışlık, 

aşırı istek doğurur, bu da abartılı sonlana-

bilir. Sağlıklı yaşamı hayat tarzı haline getir-

mek ve tadımlık yemeyi öğrenerek bedeni 

terbiye etmek önemli. Bu şekilde bakanlar 

yediklerinden mutlu olur. Aynı şey spor için 

de geçerli. Kısa süreli kilo vermek için baş-

lanan sporun, faydasından çok zararı olabi-

lir. Ruhsal ve fiziksel olarak dinlenebilmek, 

güne enerjik başlamak için altın kural kaliteli 

uykudur. Uyku süresi ve zamanı ile ilgili ge-

nel geçer bir kural ne yazık ki yok. Bunun 

için herkes kendi uyku eşiğini bulmalıdır. 

Kış döneminde, beslenmede nelere 

dikkat etmek gerekir?

Kışın beslenme ilkeleri vücudu korumak, 

beslemek ve temizlemektir. Mevsim ge-

çişleri metabolizma üzerinde farklı etkiler 

yaratır. Metabolizmanın ana işlevi kış ay-

larında vücudu kalorifer görevi görüp vü-

cudu ısıtmaktır. Bunun için aldığı kalorileri 

daha iptidai kullanır ve çalışma hızı düşer. 

Bu durumda soğuk havalarla birlikte, besin 

tüketiminde değişiklik olmadığı takdirde kilo 

artışı oluşur. Kış aylarına özel beslenme tav-

siyelerine gelince doğaya kulak vermelisiniz. 

Doğa zaten insanoğlunun ihtiyaçlarına yanıt 

verecek besinleri sunar. Mevsiminde mey-

ve ve sebzelerin antioksidanlardan zengin 

olduğunu görüyoruz. Bunun için meyve-

lerden mandalina, portakal, nar, kivi, elma; 

sebzelerden yeşil yapraklı sebzeler, kereviz, 

balkabağı, havuç, kırmızı biber, mor lahana, 

soğan, kırmızı turp, brokoli, karnabahar, 

sarımsağı beslenmenizde sıkça tüketmeli-

siniz. Bağışıklık sistemini destekleyen kefiri 

mutlaka ara öğünlerde almanızı, tam tahıl 

ürünlerinden faydalanmanızı öneriyorum. 

Ayrıca vücudu ısıtacak bitki çayları karışım-

larını, yüksek antioksidan içeriğiyle kahveyi 

ve baharatları diyetinize ekleyebilirsiniz. Dağ 

kekiği, rezene, biberiye, ısırgan yaprağı ve 

enginar ile metabolizmayı ısıtabilecek son 

derece faydalı bir bitki çayı karışımı hazırla-

yabilirsiniz. Ekinezya da mutlaka tüketilmesi 

gereken bir diğer çay.

Kış hastalıklarından korunmak ve bağı-

şıklık sistemini güçlendirmek için neler 

yapılmalı? 

Enfeksiyonlara yatkınlığı olanlar, sürekli grip 

olup uzun süre yataktan kalkamayanlar, sü-

rekli aft, uçuk çıkaranların bağışıklık sistemi 

sinyal veriyor demektir. Bu kişiler özellikle 

havaların bir anda soğuduğu mevsim ge-

çişlerinde dikkatli olmalı. Özellikle A,C, E 

vitaminleri, çinko selenyumdan zengin bes-

lendiğinizden emin olmalısınız. Bunun için 

beslenmede mevsiminde, çok çeşitli, farklı 

renklerde sebze, meyveler, yağsız protein 

kaynakları (balık, tavuk, hindi, et, yumurta 

vb.), kefir, fındık, ceviz tüketilmeli. Vücudu 

güçlendirebilecek en büyük destek sağlıklı 

bağırsaklardır. Bunun için kefir ve probiyo-

tik besinler (probiyotik yoğurt, süt ürünleri, 

müsli, boza,turşu vb.) tüketilmeli, bitki çay-

larından adaçayı, nane, ekinezya, yeşil veya 

beyaz çay ihmal edilmemeli. 

Su, harcanmayan enerjinin yağ olarak depo-

lanmasını sağlar. Ağrılarının nedeni belki de 

susuzluktur. Vücudun hayati organları beyin, 

akciğer ve böbrekler susuzluğa dayanamaz. 

Bu nedenle yetersiz su alımında beyin ilk 

etapta diğer noktalara, bu noktalardan suyu 

çeker. Ancak bu durumda vücudun çeşitli 

noktalarında bu durum ağrılara neden olur. 

Vücut aslında kendini korumak için ağrı yo-

luyla sinyal gönderir. Yani hiçbir ağrı sebepsiz 

değildir, ağrı kesicilerden önce mutlaka su 

için. 

Açlık hissi ile susuzluk karıştırılamamalı. 

Vücudun yorgunluk, bitkinlik gibi vereceği 

tepkiler enerji değil, su ihtiyacından olabilir. 

Teknoloji ve bilim bu kadar ilerlerken neden 

konu sağlık ve gıdaya gelince cahilce hareket 

ediyoruz? Oysa yediklerin sensin, sağlığın, 

her şeyin, ciddiye al. Açlığa 30 gün, susuzlu-

ğa üç gün dayanamazsın. Susuzluk vücudun 

çalışma hızını yüzde 5 oranında düşürebilir.

Gece yarısı açlıklarını önlemek için su için. 

Safra taşları, hipertansiyon çoğunlukla su-

suzluğun yarattığı vücuttaki hormonal deği-

şimlerin yarattığı sonuçtur. Cilt kurumaları, 

saç dökülmeleri, baş ağrısı, akşamdan kal-

malar, alkollülerin kızarık gözleri yine susuz-

luktandır. Susuz kalan vücut yine bunu ön-

lemek için böbrekler özel bir sistemle suyun 

tutulmasını sağlıyor. Ancak bu sistemde yük-

sek kan basıncı damarları hasara uğratabili-

yor. Vücudu her gün iki litre suyla besleyin, 

ideal olarak yemeklerden yarım saat önce 

veya bir saat sonra su için.

Hasta değil susuz musunuz?



Kış tatillerinin 
vazgeçilmezi: Kayak
Her mevsimin kendine has güzellikleri olduğu bir gerçek. Kış aylarının en 
büyük keyfi ise koşturmaya biraz ara verip kayak tatillerine çıkmak. İster 
yurtiçinde olsun ister dünyanın en popüler kayak merkezlerinde, hareketli ve 
eğlenceli bir kaçamak yaşamak istiyorsanız kayak sporları en güzel alternatif.

24 spor

Nasıl ki yaz denilince akla deniz, 

kum ve güneş geliyorsa kış de-

nildiğinde akla ilk olarak kar ve 

kayak gelir. Yamaçlardan hızla kaymanın 

keyfi, bütün bir yıl kış mevsiminin gelme-

sini beklemeye değer. Her ne kadar gü-

nümüzün modern sporları arasında öne 

çıksa da kayağın tarihi, 5 bin yıl öncesine 

kadar gidiyor. İlk defa Sibirya, Moğolistan 

ve Altaylar bölgesinde yapıldığı keşfedilen 

kayak sporu, bugün her yerde geçerli olan 

ve yaygın bir spor. Türkiye’ye ilk gelişi ise 

1914 yılında Erzurum’da 30 askerin yetiş-

tirilmesiyle olmuş. 

Kayak sporunun tarihi

Kayıtlara göre eski Türklerde “çana” ola-

rak bilinen kayak MÖ 4 bin yıllarında Bay-

kal Gölü çevresinde, karda yürüme aracı 

olarak kullanılıyordu. Göçlerle İskandinav 

ülkelerine ulaşarak 18. yüzyıldan son-

ra Avrupa’da yaygınlaşmaya başladı. 

Türkiye’de ilk kez 1914’te, Haliç’te bir ma-

rangoz atölyesinde yapılan çok sayıda ka-

yak, hayvan sırtında Erzurum’a taşındı ve 

Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek 

üzere Erzurum’da açılan kurslarda 30 ka-

yakçı yetiştirildi. 1 Ocak 1933 yılında Gala-

tasaray Lisesi’nden bir grup öğretmen, ilk 



Kayak merkezleri

Kartepe, Kartalkaya, Uludağ, Palandöken, Sarıkamış, 

Davraz, Bozdağ, Ilgaz, Saklıkent, Erciyes, Zigana

kez Uludağ’da kayak yaparak bu sporun 

Türkiye’de öncülüğünü yaptı. 1933-1934 

yılları arasında Bursa, Ankara ve Erzurum 

Halkevleri ile Muhafız Alayı kayak sporu ile 

özellikle ilgilendiler. 1934’ten sonra karlı 

bölgelerdeki halkevleri aracılığıyla kayak 

sporu yurt düzeyinde yayılmaya başladı.

Şimdilerde ise Uludağ, Kartalkaya, Palan-

döken, Maşukiye Kartepe başta olmak 

üzere birçok yerde kayak yapılabiliyor. 

Buralarda birçok yarışma düzenleniliyor. 

Hafta sonu evde televizyon karşısında 

oturmaktansa iki günlük kayak tatiline 

gitmek iyi bir fikir olabilir. Türkiye’de faal 

durumda olan 18 adet kayak merkezi 

bulunuyor. Ülkemizde her coğrafi bölge-

de en az bir tane kayak merkezi mevcut. 

Marmara’da Uludağ ve Kartepe, Ege’de 

Bozdağ, Karadeniz’de Kartalkaya ve Il-

gaz, Akdeniz’de Saklıkent, İç Anadolu’da 

Erciyes ve Doğu Anadolu’da Üniversiteler 

Arası Kış Olimpiyatlarına da ev sahipliği 

yapan Palandöken, ülkemizin belli başlı 

kayak merkezlerini oluşturuyor.

Kayak batonu: Batonlar, denge ve hızı kontrol al-

tında tutmayı sağlayan ekipmanlardır. Dolayısıyla, 

batonlar kayaklar ile birlikte kullanılacak önemli kayak 

malzemelerindendir.

Kayak botları: Kayak yaparken botların kişiye uygun 

olması büyük önem taşır. Botların, ayaklar içindeyken 

hareket edebilecek kadar bol ya da ayakları sıkacak 

kadar dar olmaması gerekir. Güvenlik açısından bot-

ların ayağa uyup uymaması çok önemlidir. Hızlı ma-

nevralar sırasında bol olan botlar, bileklerin burkulma-

sına ve istenmeyen kazalara neden olabilir.

Kayak gözlükleri: Kayak gözlükleri, yani ‘Goggle’, 

gözlerin parlak beyaz ışığa ve kar yağışına karşı ko-

runmasını sağlar. Gözlük seçerken çiziklere ve kırıl-

maya dayanıklı olanları tercih etmek gerekir. Ayrıca 

lens seçiminde de bir uzmana danışmakta fayda var.

Koruyucu başlık (Kask): Güvenlik için gereken en 

önemli kayak malzemeleri arasında yer alır. Başa alı-

nabilecek darbeleri önlemek için kask kullanmak ha-

yati önem taşır.

Kayak çantası: İhtiyaç duyulabilecek bütün malze-

melerin taşınabileceği bir çanta önemlidir.

Kayak eldivenleri: Eldivenlerde dikkat edilmesi 

gereken en önemli noktalar; eldivenlerin elleri sıcak 

tutabilmesi, eriyen kar nedeniyle suyu geçirmemesi 

ve parmakların eldiven içinde rahatça hareket edebil-

mesidir. Ayrıca batonları tutarken zorluk çıkarmaması 

önemlidir.

Kayak kıyafetleri: Salopet tarzı veya pantolon-mont 

şeklinde kullanılan suya dayanıklı ve soğuk geçirme-

yen kayak kıyafetleridir. Mevsime göre altına giyilen 

kıyafetler değişebilir. İlkbaharda kayak yapıldığında 

kıyafetin altına bir termal içlik yetebileceği gibi karın, 

vücuttan içeri girip üşütmemesi için balıkçı yaka yünlü 

kazaklar da tercih edilebilir.

Güneş kremi: İyi bir cilt kremi rüzgar yanıklarına ve 

soğuk havanın kurutucu etkilerine maruz kalmaktan 

uzak tutacak, dolayısıyla sonrasında gereksiz acılar 

çekilmesini engelleyecektir.

Kaynak: kayak.org, kayakmerkezi.com, kayakmerkezleri.gen.tr

Kayak malzemeleri
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Duvarların dili
Graffiti sanatçısı Sercan Özkan, Nestlé’nin katıldığı Perakende Treni etkinliğinde yedi ili dolaşıp 
Nescafé fincanı temalı büyüleyici graffiti şov gerçekleştirdi. İnsanların yoğun ilgisiyle karşılaştığını 
söyleyen Özkan, “Ben de Nestlé gibi bir dünya markası olmak istiyorum” diyor. 

Graffiti, duvar yazıları ve resimleri 

yoluyla kendini ifade etme sana-

tı. Hip hop kültürünün en zor dalı 

olan graffitinin geçmişi oldukça eskilere da-

yanıyor. Mağara duvarlarına çizilen şekiller 

nedeniyle ilkçağ, 4. veya 5. yüzyıl dönemleri-

ne dayandığı, Pompei’deki duvar yazılarının 

graffiti sayıldığı söylenebilir. Eski Mısır döne-

minde insanların geçtikleri yerlerdeki duvar 

ve kayalara bıraktıkları çeşitli şekil ve yazı-

lardan oluşan mesajlar, graffitinin ilk adımları 

sayılsa da günümüzdeki anlamıyla ana çıkış 

noktası 1940’lı yıllara, II. Dünya Savaşı gün-

lerine denk geliyor. Almanya’yı Doğu ve Batı 

şeklinde ikiye bölen Berlin Duvarı’nın her iki 

yanı boyanarak yazı ve sloganlarla bezendi. 

1960’lı yıllarda ABD’de yayılan graffiti, za-

manla sosyal içerikli iletiler dışında, bireysel 

seçimleri de yansıtmaya başlayarak giderek 

renklendi. 1970’lerde şehir duvarlarının yanı 

sıra metro duvarlarını da süslemeye başla-

yan graffiti, ABD’den tüm dünyaya yayıldı. 

Türkiye’de yeni yeni gelişen graffitinin önde 

gelen birkaç temsilcisinden biri Sercan Öz-

kan. İllüzyon yaratan üç boyutlu graffiti ça-

lışmalarıyla dikkat çeken sanatçı, son olarak 

Nestlé’nin de katıldığı Perakende Treni etkin-

liğinde yedi ili dolaşıp Nescafé fincanı temalı 

performans gösterileri yaptı. 

Sercan Özkan



Nestlé markası sizin için ne ifade ediyor?

Nestlé dünyanın gıda devi. Ölümsüz bir marka. Tüm ürünlerini severek kullanıyorum. Özellikle 

Nescafé tutkunuyum. Çalışma yaparken çok içerim. Bana ilham kaynağı oluyor, hayal gücümü 

olumlu yönde etkiliyor. Ben de Nestlé gibi bir dünya markası olmak istiyorum.

Nestlé ile Perakende Treni etkinliğinde yaptığınız çalışmadan söz eder misiniz? 

Nestlé’yle daha önce Akdeniz Üniversitesi’ndeki bir etkinlik için keyifli bir çalışma yapmıştık. Pe-

rakende Treni etkinliğinde de etkileyici bir şov gerçekleştirdik. Trenin uğradığı Eskişehir, Konya, 

Adana, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul’daki etkinliklerde, brandadan 20 metrekarelik 

hazırladığımız özel bir yüzey üzerinde graffiti çalışması yaptım. Şehrin simgeleşmiş görüntü-

leriyle, Nescafé’nin kırmızı fincanını ve Nescafé 3ü1 Arada ürününü birleştirerek yenilikçi bir 

görsel tasarıma imza attım. Boya püskürtme yöntemiyle hazırlanan tasarımda, o ilin panoramik 

görüntüsünün üzerine, Perakende Treni’nin şehre giriş anını yansıttım. Zemin uygulamasında 

ise üç boyutlu dev Nescafé kırmızı fincanına yer verdim. İnsanların yoğun ilgisiyle karşılaştım. 

Çalışmayı merakla izlediler. 

Nescafé ile büyüleyici graffiti şov 

Graffitiye ilginiz nasıl başladı?

Graffitiye merakım ortaokuldayken başladı. 

Türkiye’de graffiti pek yoktu ama filmlerde 

gördüğüm örnekler çok hoşuma gidiyordu. 

Ben de öğrenmek istedim ve önce kağıtta 

yapmaya başladım. Öğrenirken bu alanda 

yetenekli olduğumu fark ettim. Daha sonra

duvarda çizmeye başladım. Duvar resmi 

kağıda çizmeye benzemiyor. Çünkü kağıt-

ta 5 cm olarak çizdiğiniz şekli, duvarda üç 

metre yapıyorsunuz. Bunu yaparken oran-

tısını korumak çok zor. Bunun için sürekli 

çalışmak gerekiyor. 

Bu alanda kendinizi nasıl geliştirdiniz? 

Yurtdışındaki örnekleri ve çizim tekniklerini 

inceleyerek kendimi geliştirdim. Kendi çiz-

gimi oluşturmak için yoğun bir şekilde ça-

lışmalar yaptım. Graffiti püskürtme yöntemi 

kullanılarak tamamen el becerisiyle yapılan 

bir sanat. Beş yıldır profesyonel olarak bu 

işle ilgileniyorum. Şu anda bu alanın en üst 

noktası olan üç boyutlu graffitiyle uğraşıyo-

rum. Normal resimden farklı olarak çıplak 

gözle, üç boyutlu şekilde görülebildiği ve 

illüzyonlar yarattığı için insanlar çok ilgi gös-

teriyor. 

Kurumsal çalışmalara nasıl başladınız? 

İlk başladığım yıllarda graffitiyi insanlara ta-

nıtmak, ilgilerini çekebilmek ve sevdirmek 

için daha çok sosyal içerikli çizimler yap-

tım. Örneğin Çanakkale Şehitliği’nin girişine 

1915 yazan bir graffiti çizdim. Ardından in-

sanlar çok ilgi gösterdiği için kamu kuruluş-

larından, yerel yönetimlerden ve şirketlerden 

teklifler almaya başladım. Okul, hastane, 

yol, park, meydan gibi mekanlarda graffiti  

çalışmaları yapmaya başladım.

Graffitiler yaşadığımız mekanlara nasıl  

bir hava katıyor? 

Graffitinin bir şehrin makyajı olduğunu dü-

şünüyorum. Sokaklara, yollara renk katan 

önemli bir unsur. Özellikle yeşilin az ol-

duğu şehirlerde, graffiti çalışmalarının bol 

miktarda olması gerektiğini düşünüyorum. 

Aynı şey okul, hastane, kamu binaları gibi 

mekanlar için de geçerli. Örneğin şu an bir 

hastanenin onkoloji bölümünün koridorla-

rına graffiti çalışmaları yapıyorum. Hastane 

yönetimi, binanın soğuk havasını değiştir-

mesi ve insanlara moral vermesi için böyle 

bir çalışma istedi. 

Temayı nasıl belirliyorsunuz?

Graffitiyi isteyen kişinin, kurumun hayal etti-

ği şeyi anlamaya çalışıyorum. Onunla kendi 

hayalimi birleştiriyorum. Çizimden önce her-

hangi bir ön çalışma yapmam, taslak hazır-

lamam. Temayı belirledikten sonra içimden 

geldiği gibi çizmeye başlıyorum. Dolayısıyla 

nasıl bir sonucun olacağını bitirene kadar 

kestirmek mümkün olmuyor. Benim için en 

büyük keyif anı graffitiyi bitirip imzamı attık-

tan sonra çizimi uzaktan izlemek…

Ne gibi hedefleriniz var?

Üç boyutlu graffitide kendimi geliştirmek 

istiyorum. İnsanların ilgisini çekecek, sosyal 

sorumluluk çalışmalar yapmayı hedefliyo-

rum. Sigara, deprem gibi konularla ilgili ola-

bilir. Graffiti sanatını sevdirmek ve bu alanda 

örnek olmak istiyorum. 
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Osmanlıdan günümüze yadigâr kalan ebru, müstesna el 

sanatlarımızdan biri olarak yeni nesiller tarafından me-

rakla takip ediliyor. Ebrunun ne zaman ve nerede ilk or-

taya çıktığı bilinmemekle birlikte bu sanatın doğu ülkelerine özgü 

bir süsleme sanatı olduğu kesin. Bazı İran kaynaklarında ilk kez 

Hindistan’da ortaya çıktığı belirtiliyor. Hindistan’dan İran’a, oradan 

da Osmanlılara geçmiş olabileceği düşünülüyor. Gene bazı kay-

naklara göre ebru Türkistan’daki Buhara kentinde doğmuş ve İran 

yoluyla Osmanlılara geçmiştir. Eski Türkçede su anlamına gelen 

‘ab’ ve yüz anlamına gelen ‘ru’ sözcüklerinden oluşun ebru, ‘su-

yun sureti’ demek. 

Ebru, ana özgüdür

Ebru, tarih boyunca hep bir kağıt sanatı olarak günümüze kadar 

taşındı. Ancak zaman içinde başka malzemeler üzerine de denen-

di. Örneğin, doğru boya ve doğru malzemeyle kumaş, kağıt, sera-

mik, tahta, metal, cam ve plastiğe de uygulanabiliyor. Ebru sanat-

Batıda “Türk Kâğıdı” diye adlandırılan 
geleneksel süsleme sanatımız ebru, bugün 
hala büyük ilgi görüyor. Renk, su ve ahenk 
ile yaratılan resimler, sanatçının hüneri kadar 
bakan gözün hayal gücüyle de derin ve zengin 
anlamlar kazanıyor. 

Sudaki iz…

Battal ebru: Tarz-ı kadim de (eski tarz) denir. Ebruya yeni başlayanların 

ilk deneyeceği kolay tarzdır. Boyalar tekneye serpildikten sonra başka 

bir müdahaleye gerek yoktur.

Gelgit ebru: Tekneye serpilen boyalar daha sonra kitreye değecek 

şekilde yüzeyde sağa sola, ileri geri gezdirilen bız yardımıyla meydana 

gelir.

Şal ebru: Gelgit yapıldıktan sonra kitreye değecek şekilde yüzeyde “S” 

şeklinde bız yardımıyla çizilerek ortaya çıkar.

Somaki ebru: Battal ebru yapıldıktan sonra bazen tesadüf eseri mer-

mer gibi şekil alır.

Taraklı ebru: Gelgit yapıldıktan sonra kitreye değecek şekilde tarağın 

yüzeyde belirli bir yöne çekilmesiyle meydana gelir.

Bülbül yuvası: Battal ebru yapıldıktan sonra bız yardımı ile spiral şe-

killer yapılır.

Neftli ebru: Boya ile seyreltilmiş olan neft yağı serpilince meydana gelir.

Hafif ebru: Bu tarz ebru daha çok mührelenerek üzerine yazı yazılmak 

amacı ile kullanılır ve açık renk boyalarla yapılır.

Ebru çeşitlerinden bazıları



çıları der ki, “Yapıp ortaya çıkarılmış ebrunun tekrar edilmesi ya da 

bir benzerinin daha yapılmasına imkân yoktur”. Hazırlanmakta olan 

bir ebrunun sonuçta tam olarak nasıl bir resim ortaya çıkaracağı bi-

linemez. Ancak neye benzeyeceği bilinebilir. Dolayısıyla iki defa aynı 

ebruyu yapmak imkansızdır. Her ebru, yapıldığı anın imzasını taşır. 

Aynen parmak izi gibi tüm ebrular birbirinden farklıdır.

Nasıl yapılır?

Ebrunun yapılışı zevkli olduğu kadar sabır isteyen bir iştir. Önce uy-

gun bir kağıt seçmek gerekir. Çünkü her kağıda ebru yapılmaz. 

Kağıt, boyayı iyice emecek nitelikte ve dayanıklı olmalıdır. Ebru 

yapmak için genellikle dikdörtgen biçiminde, büyükçe ve yayvan 

bir tekne gerekir. Geven denilen otun gövdesinden elde edilen ve 

beyaz renkli bir tür zamk olan kitre, belli bir oranda, suyla bir kabın 

içinde karıştırılır. Kitre yerine salep, keten tohumu, ayva çekirdeği, 

gazyağı gibi birçok değişik madde de kullanılır. Kitre ile yapılan bu 

karışım 12 saat kadar bekletilir ve zaman zaman karıştırılır. Kitre bu 

süre sonunda erir ve karışım boza kıvamını alır. Daha sonra küçük 

fincanlarda boya hazırlanır. Bu amaçla kullanılacak boya, çok ince 

toz haline getirilmelidir. Bitkisel ya da kimyasal boyaların suda eriyip 

dağılmayanlarından olmamalıdır. 

Fincanda su ile iyice karıştırılarak sıvılaştırılan boyalara ayrıca iki 

kahve kaşığı taze sığır ödü katılır. Bu işlemin amacı iyice ezilmiş bo-

yanın dibe çökmeden yüzeyde kalmasını sağlamaktır. Bu biçimde 

hazırlanan değişik renkteki boyalar özel tekneye boşaltılmış olan 

boza kıvamındaki sıvının yüzüne serpilir. Yüzeyde birikintiler halinde 

kalan bu boyalar tahta bir çubukla karıştırıldığında ya da yayıldığın-

da şaşırtıcı ve ilginç desenler ortaya çıkar. Ayrıca hazırlayan sanat-

çının isteğine göre belli desenler de elde edilebilir. Bu desenlerin 

üzerine yatırılan özel kağıt, 5-10 saniye sonra iki ucundan tutularak 

kaydırmadan ve oynatmadan, kitap sayfası açar gibi bir yana doğru 

kaldırılır. Kağıt, boyalı tarafı üste gelmek üzere uygun bir yere serile-

rek kurutulur. Ortaya binlerce ayrıntı ve renk taşıyan desenler çıkar. 

Boya: Ebruda kullanılan boyalar 

doğadaki renkli kayalardan, toprak-

tan ve bazı bitkilerden elde edilir. 

Kitre: Suyun yoğunluğunu ayarla-

mak için kullanılan ve geven adı ve-

rilen bitkiden sızan, hava ile temas 

edince katılaşan sıvının adıdır.

Öd: Boyaların kitreli suyun üzerinde durmasını sağlar ve birbirine karış-

masını önler. Sığır ödündeki safra asitleri zaman içinde boyayı parçalar 

kağıt üzerinde pürüzsüz kadife gibi olmasını sağlar.

Fırça: Ebru yapımı için en gerekli malzeme fırçadır. Fırça yapımında is-

tenilen kalınlıkta düzgün olarak bulunduğu, boyalar serpilirken parmağa 

vurulan darbelerde esnediği ve parmağı acıtmadığı için gül dalı tercih 

edilir. Bu dal 25-30 cm boyunda ve 5-6 mm çapında olmalıdır. Bu dalla-

rın seçilmesindeki bir diğer özellik ise su içinde kalsa dahi diğer alternatif 

malzemelere karşı daha az küflenmesidir. Fırçalara sarılan kılların daha 

dayanıklı kalın olması için yaşlı atın kuyruğundan olmalıdır. Bağlama ipi 

olarak pamuk ipi ya da misina kullanılır. 

Tekne: Tekneler galvaniz ya da alüminyumdan yapılıp 35x50 cm ölçüle-

rinde olup bir tarafına 50 cm olan bir mil parçası konur. Bu teknenin 8 ya 

da 10 cm olması yeterlidir.

Kağıt: Ebru çalışmalarında emici özelliği fazla ve mat olanları tercih edilir.

Tarak: Desen yapmaya yarayan yumuşak bir tahtanın üzerine belirli ara-

larla (5 mm veya 1 cm) yan yana çakılmış çivilerden oluşan bir alet.

Bız: Çiçek yaparken boyayı taşımak için kullanılan üç ayrı kalınlıkta olan 

(ince, orta, kalın) şiş veya çividen oluşan bir alet.

Ebru malzemeleri



Etkinlik rehberi
Okumanız gereken yeni kitaplar, izleyebileceğiniz filmler, dinleyebileceğiniz albümler… 
Müziğe ve eğlenceye doyacağınız festivaller, konserler ve etkinlikler karşınızda...
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Vedat Türkali’nin, hem fil-

miyle hem de dizisiyle bü-

yük ses getiren senaryo-

su öyküleştirildi. Fatmagül’ün dramı hem 

kentsel hem de kırsal pek çok kadının 

hayatına ayna tutmasıyla popüler olmuştu. 

Bir genç kadının dramı yanında bir ilçede 

oynanan siyaset ve seçim oyunları, küçük 

hesaplar ve erkek dünyası bu etkileyici öy-

küde ustalıkla yansıtılıyor. 

Kitap Ruthven Lordu Phi-

lip ile leydi Antonia’nın aşk 

hayatlarını anlatıyor. Haya-

tının kadınını arayan Philip ile mantık evliliği 

yapmak isteyan Antonia’nın hayatlarına 

aşk dahil olunca neler olduğu ve aşkın 

ateşinden nereye kadar kaçılabileceğinin 

hikayesi anlatılıyor. Philip’in tutkuya yenik 

düşmesini ve Antonia’nın yalpalamasını 

zevkle okuyacaksınız.

Fatmagül’ün Suçu Ne?
Yazar: Vedat Türkali
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınevi
ISBN: 9786055340070

Uygun Bir Eş
Yazar: Stephanie Laurens
Yayınevi: Epsilon Yayınları
ISBN: 9789944824736

Yekta Kopan, bu kitabın-

da, edebiyatın en değerli 

parçası olan kısa öyküyü 

titizlikle işliyor. İnsanı derinden kavrayan 

yalın anlatımıyla hayatın tüm karmaşasını 

içinde taşıyan çekirdek zamanların res-

mini yapıyor. Cümleler, sözcükler hatta 

harfler, bu kitapta birer notaya dönüşü-

yor ve hayatın gizli ahengini bizlere gös-

teriyor. 

Lesley McDowell, edebi-

yat tarihinin ünlü dokuz 

kadın yazarın yine en az 

kendileri kadar ünlü edebi kişiliklerle olan 

ilişkilerini ve bu ilişkilerin, onların yazın 

hayatındaki etkilerini sorguluyor. Yaratıcı 

Aşklar, günümüzde de önemlerini koru-

yan bu yazarlara farklı bir bakış getiriyor 

ve onlar hakkındaki bilinmeyenleri ortaya 

çıkarıyor. 

Kediler Güzel Uyanır
Yazar: Yekta Kopan
Yayınevi: Can Yayınları
ISBN: 9750713880

Yaratıcı Aşklar
Yazar: Lesley Dowell
Yayınevi: Sel Yayıncılık
ISBN: 9789755705408

Sevmenin Zamanı, bağ-

nazlık ve ırkçılığın yol aç-

tığı yıkımlar ile her şeye 

rağmen mutluluğu inşa etme gayretlerine 

dair sıcacık, ama sarsıcı bir roman. Kitap-

ta 1940’lı yıllarda zorunlu olarak İstanbul’a 

göç eden, biri Müslüman biri Yahudi iki 

gencin imkansız aşkı anlatılıyor. İki gencin 

aşkına, ailelerin dramı da eşlik edince sı-

navlar olduğundan da zor geçecektir. 

Kayıp Sabah, Birin-

ci Dünya Savaşı’ndan 

başlayarak Çavuşesku 

Diktatörlüğü’nün son yıllarına kadar ge-

çen dönemi ve üç farklı kuşağın öyküsü-

nü anlatıyor. Roman, yazgılarını 20. yüzyıl 

Romanya’sının çalkantılı tarihinin biçim-

lendirdiği kişilerin zaman zaman ironik, 

zaman zaman dokunaklı anlatımlarıyla 

sürüyor.

Sevmenin Zamanı
Yazar: Liz Behmoaras
Yayınevi: Doğan Kitap
ISBN: 9786050904123

Kayıp Sabah
Yazar: Gabriela Adamesteanu
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 9789750821127

Kitaplık



Fast And Furious Rio Heist 

(Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu)

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular: Dwayne Johnson, Paul Walker, Vin Diesel

Yapım: 2011, ABD  

Tür: Aksiyon, gerilim

Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson gibi yıldızlardan olu-

şan bu harika kadro, maceranın başrollerini paylaşıyor. Birbirinden 

cesur ve dikkat çekici aksiyon sahneleri, müthiş arabaları ve tüm 

sınırların ötesine geçmeye hazır güzeller güzeli kızlarıyla Hızlı ve Öf-

keli 5, serinin en özel filmlerinden biri olmaya aday.

Ferhat Göçer

Seni Sevmeye Aşığım/Emre Plak

Ferhat Göçer’in yeni albümü “Seni Sevmeye 

Aşığım” hüznün, romantizmin ve duygusallı-

ğın ön planda olduğu bir albüm. En belirgin 

özelliği ise 10 şarkıdan sekizinin amatör kişiler 

tarafından yazılmış olması. Göçer, bunun nedenini “Yaşanmış hika-

yelerin şarkılarını seslendirmek istedim” şeklinde açıklıyor.

Yeşim Salkım

Piyango/DMC Müzik

Yeşim Salkım 1,5 yıl aradan sonra “Piyan-

go” isimli bir single çıkarıldı. Single’ın söz 

ve müziği Gülşen’e, düzenlemesi ise Ozan 

Çokaloğlu’na ait. Klibiyle kendinden çok söz 

ettiren “Piyango”, Yeşim Salkım’ın kariyerinde yeni bir başlangıç 

olarak değerlendiriliyor.

Öykü Gürman

Bir Başka/Pasaj

Flamenko ile hayatımıza giren Öykü Gür-

man, bu sefer de ilk solo albümü “Bir 

Başka”yı çıkardı. 18 ayda titiz bir çalışmayla 

hazırlanan albümde, besteci ve söz yazarı 

kimliğini de ön plana çıkaran Gürman, keyifli bir pop albümü ve 

renkli bir imajla hayranlarının karşısında...

İstanbul Arabesque Project

Damarımda Kanımsın/Esen Müzik

 “Her gün İsyanım Var” isimli ilk albümle-

riyle dikkatleri çeken İstanbul Arabesque 

Project çok geçmeden yeni albümlerini 

çıkardılar.“Alternatif Arabesk” yapan grup, 

yeni albümleri “Damarımda Kanımsın”ı en bilinen nostaljik parçala-

rın farklı yorumlarından oluşturdular.

DVD Clup Müzik kutusu

Milk

Yönetmen: Gus Van Sant

Oyuncular: Diego Luna, Emile Hirsch, James Franco, 

Josh Brolin, Sean Penn

Yapım: 2008, ABD 

Tür: Dram

Harvey Milk’in hayatı tarihi, cesareti ise hayatları değiştirdi. Akademi 

ödüllü Sean Penn Harvey Milk’in coşku dolu ve insanlara adanmış 

yaşam öyküsünü anlatan Milk’te başrolde. Film, eşcinselliğini sak-

lamamasına karşın üst düzey yöneticiliğe seçilen ilk kişi olan Milk’in 

Amerika’nın en hoşgörüsüz zamanlarında, her bireyin eşit haklara 

sahip olması için verdiği savaşı konu ediyor.

Aşkın İkinci Yarısı

Yönetmen: Mehmet Aslantuğ

Oyuncular: Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ, Emre Kara-

yel, Gülenay Kalkan, Orhan Güner, Yıldız Kültür

Yapım: 2009, Türkiye 

Tür: Dram, Romantik

Dolu dolu bir aşkın ardından gelen ayrılığın yıllar sonrasında çiftin 

yolları tekrar kesişir. Yakışıklı ve duygusal adam, amansız bir has-

talığın pençesinde, bir sahil kasabasında sakin bir yaşam sürerken, 

büyüleyici güzellikteki kadın bir sürprizle çıkagelir. Kadın sürprizini 

adama bırakıp New York’a gider. Ancak olayların devamında kötü 

haber kadını New York’ta yakalayacaktır.
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TÜRSAK Vakfı’nın ilkini 1997 yılında ger-

çekleştirdiği, gerek seçtiği ana temaları 

gerekse film programıyla kısa zamanda il-

giyle takip edilen saygın bir festival haline 

gelen Uluslararası Randevu İstanbul Film 

Festivali, bu yıl 14. yaşına ulaştı. 14-22 Ara-

lık 2011 tarihleri arasında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek 

festival, tematik bir festival olmaktan öte-

ye giderek, izleyicisinden gördüğü ilgiyi her 

geçen yıl daha da artıracak yenilikleriyle, ta-

kipçilerinin karşısına çıkıyor. “Yılın Son Film 

Festivali” sloganıyla düzenlenmeye devam 

edecek festival, sinema kültürünü genç 

kitleye olduğu kadar, her kesime ulaştıra-

bilmek adına gerçekleştirdiği ücretsiz gös-

terimlere imza atmakla beraber, Türkiye’nin 

en düşük ücretli bilet satışı yapan film festi-

vallerinden biri olma unvanını da halen ko-

ruyor. www.randevuistanbul.com

!f İstanbul AFM Uluslararası Bağımsız Film-

ler Festivali, 10 yıldır, şubat ayında 70 bin 

kişilik izleyici kitlesiyle kültür sanat cami-

asının yakından takip ettiği, dünyanın her 

yanından farklı bakışları sinemaseverlerle 

buluşturan bir festival… 

Bu yıl 11.’sinin gerçekleştirilecek festival, 

zengin film programını farklı ve güncel bö-

lümler altında toplayarak izleyicisine ulaştı-

racak. Festival, filmlerin yanı sıra etkinlikler 

ve partilerle de İstanbulluların hareketli bir 

şubat ayı geçirmesini sağlayacak. 

Festivaller

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

14. Randevu İstanbul Film Festivali

Zülfü Livaneli’nin romanından uyarlanan oyun, Nedim Saban tarafından yönetiliyor. Baş-

rol oyuncusu Ayça Varlıer’e; Afife Jale, Sadri Alışık, Vasfi Rıza Zobu ve Lions Ödülleri 

başta olmak üzere çok sayıda ödül kazandırmış. Leyla’nın Evi, çeşitli hilelerle evi elinden 

alınan bir İstanbul hanımefendisinin Boğaziçi’ndeki yalısını terk ederek, Beyoğlu’nun arka 

sokaklarında yaşamak zorunda kalmasını anlatıyor. Oyunda, biri eski İstanbul, biri hip 

hop kültüründen iki kadının dostluğu işleniyor. İki farklı kültüre hoşgörüyle, sevgiyle ve gü-

lümseyerek bakmayı öğreten oyun, eleştirmenlerce son yıllarda özel bir tiyatro tarafından 

gerçekleştirilen en iddialı prodüksiyon olarak nitelendiriliyor. 

Yer: Muammer Karaca Tiyatrosu Tarih: 25 Aralık Pazar Saat: 20.30 

Leyla’nın Evi

Tiyatro

Yönetmen: Nedim Saban
Oyuncular: Celile Toyon, Ayça Varlıer, Cüneyt Türel, Sinan Albayrak, Burak Tamdoğan, Gülden Avşaroğlu, 
Ethel Mulinas, Bülent Seyran, Onur Bayraktar, Volkan Severcan


