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Buku I'm a Backpacker: Turkey

Selepas kejayaan buku-buku bersiri I’m A Backpacker, penerbit Puteh Press kembali menyerikan

dunia backpacker dengan buku terbaru I’m A Backpacker: Turkey. Mendengarkan negara Turki, 

pasti ramai yang membayangkan keindahan kotanya, keunggulan sejarah, peradaban tamadun, 

dan sebagainya. 

Apa yang menarik mengenai buku ini, penulis tidak menceritakan kehidupan peribadi beliau di 

sana. Ia juga bukan seperti kebanyakan buku travelog yang ada di pasaran. Bahkan buku ini lebih

kepada panduan sebelum backpack ke negara tersebut dan bagaimana survival di sana. 

Antara keistimewaan dalam buku ini adalah:

• Sepenuhnya berwarna.

• Ilustrasi gambar yang menarik dalam negara Turki.

• Maklumat dan panduan yang disampaikan oleh penulis adalah jelas dan ringkas.

• Pilihan tempat menarik untuk dilawati, tempat makanan yang sedap dan berpatutan, tip-

tip pemakaian mengikut musim, dan banyak lagi.



Ringkasnya, penulis memberi pelbagai panduan yang berguna kepada yang ingin melancong ke

Turki khususnya  backpacker.  Pelbagai tip yang diberikan dalam karya Shafiq Shafie ini pasti

dapat membantu pembaca yang ada impian untuk ke negara yang sarat dengan sejarah. 

Penulis  juga  membahagikan  tajuk-tajuk  yang  penting  dalam  buku  ini  kepada  lima  bab.  Ia

merangkumi  bab  Tentang  Turki,  Musim-musim  di  Turki,  Sejarah  Turki,  Survival  Skill, dan

Menjelajahi Turki. Dalam bab-bab yang berikut, penulis memberikan panduan dan pengetahuan

yang berguna untuk para pembaca sekalian. 

Menyentuh  kelainan  sedikit  dengan  buku  travelog  yang  sedia  ada,  penulis  juga  turut

menyediakan ruangan komunikasi bahasa Turki. Ayat-ayat  perbualan dan penggunaan bahasa

yang biasa digunakan pelancong turut disertakan. Malah seperti gaya kamus percakapan dalam

bahasa Turki. 

Dalam bab  terakhir  juga,  penulis  memberikan  panduan  lengkap  untuk  sesuatu  tempat  yang

dilawati. Sebagai contoh, penulis memetik satu tempat menarik untuk dilawati iaitu Aya Sofia.

Beliau  bukan  sahaja  menceritakan  keistimewaan  tempat  tersebut  bahkan  turut  memberikan

panduan bagaimana cara untuk ke sana, waktu operasi berserta bayaran masuk, dan tip-tip berada

di sana.

Konklusinya, buku ini sememangnya wajar dimiliki oleh mereka yang bakal menjejak kaki ke

negara Turki kerana ia boleh menjadi rujukan semasa berada di sana. Cuma belek sahaja.


