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BURSA’DA KIŞ
Yolu kış aylarında Bursa’ya düşen 
biri yeşili ile ünlü bu şehre beyazın 
da çok yakıştığını hemen fark 
eder. Uludağ’ın boynuna beyaz 
ipek bir şal gibi sardığı karın yağışı 
şehrin tüm yaşanmışlığına farklı 
ve derin bir anlam katar. 
 
WINTER IN BURSA
Those visiting Bursa in winter 
will notice that the white 
complements the greenery 
that makes the city famous. 
Snow clings to Mt. Uludağ like 
a white silken scarf, to make 
the city even more beautiful.

DAĞLARDAN GÖL 
KIYILARINA
ISPARTA
Isparta ve ilçelerinde 
dağlarla göller buluşuyor… 
Ormanlarla kanyonlar, yamaç 
paraşütçüleriyle kayakçılar… 
Pınarlarla kayıklar, antik 
kentlerle millî parklar… O 
bildik gül kokusu lavanta 
kokusuna karışmaya başlıyor. 
Bu yüzden yılın hangi ayında 
gezi planı yaparsanız yapın, 
Isparta, listenizin ilk sıralarına 
yazılmayı hak ediyor. 
 
ISPARTA’S 
MOUNTAINS AND 
LAKESHORES
Mountains and lakes  are 
plentiful in Isparta, a city famed 
for its roses. Forested, lavender-
covered canyons and spring-fed 
lakes meet archaeological sites 
and natural preserves. This is a 
paragliding, skiing and boating 
paradise. No matter which time 
of the year you like to travel, 
Isparta deserves a closer look.

BUZA SARILMAK
Doğanın en muazzam 
anıtlarındandır donmuş 
şelaleler. Bu şelalelerde 
gerçekleştirilen buz tırmanışı 
ise yaşanabilecek en 
heyecanlı deneyimlerden 
biri… Uluslararası Buz 
Tırmanışı Festivali’nin her 
yıl düzenlendiği Erzurum’un 
Uzundere ilçesi bu sporun 
ülkemizdeki en popüler adresi. 
 
EMBRACING THE ICE 
Frozen waterfalls are among 
the most magnificent 
monuments in nature, and 
climbing them in this state is a 
exciting experience. Erzurum’s 
Uzundere district hosts the 
annual International Ice 
Climbing Festival and is by 
far the most popular place in 
Turkey to witness it.
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DEVELERİN 
GÖLGESİNDE
Çoluk çocuk, eş dost, hısım 
akraba toplanır; davullar, 
zurnalar çalınır. Geleneklere 
uygun şekilde süslenen 
develer er meydanında arz-ı 
endam eder… Yörük-Türkmen 
yaşamının renkli eğlencesi 
deve güreşleri her seferinde 
bayram havası yaşatır 
Anadolu’da... 
 
IN THE SHADOW OF 
CAMELS
Everyone-children, parents, 
relatives and friends gather 
together to listen to horns 
and drums. Camels in 
traditional costumes appear 
on the field. Camel wrestling 
is a festive affair in Anatolia, 
and long a part of the 
nomadic Turkmen culture.
nomadic Turkmen culture.

İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından 
EU Ecolabel reg. no. FI/11/001 
sertifikalı olarak üretilmiştir. Enerji 
tasarrufu sağlayan EU Ecolabel 
kâğıtları, sürdürülebilir ormanlardan 
elde edilir; çevre ve hava kirliliğini 
önler.

Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.

HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık 

hizmeti, hamile yolcular, 

bagaj bilgisi, uçuş tarifeleri, 

online dergi, oyunlar...

SERVICES
Online ticketing, online check-in, 
promotional fares, special medical 
services, pregnant passengers, 
baggage information, flight 
schedules, online magazine, 
games and more.

BİLGİ INFO
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facebook.com/anadolujet

twitter.com/anadolujet

ANADOLUJET ŞİMDİ IPAD’DE!
ANADOLUJET IS NOW ON IPAD!

SAAT KULESİNDEN 
KALEYE 
KASTAMONU
Gezilecek, görülecek, tadılacak 
çok şey var Kastamonu’da. 
Sadece şehir merkezini gezmek 
bile bambaşka kapılar açıyor 
gezginlere… 
 
FROM THE CLOCK 
TOWER
TO THE CASTLE 
KASTAMONU 
There are many things to 
see, places to visit and items 
to taste in Kastamonu, a 
city that offers a completely 
different experience.

ANTAKYA 
EFSANELERİ
Hristiyanların, 
Müslümanların, Musevilerin 
diz dize ibadet ettiği; 
Türklerin, Rumların, 
Ermenilerin, Arapların aynı 
halayda mendil salladığı, 
gönlü geniş bir ev Antakya. 
Efsaneleri dinleyenlere de 
“Kıymetlimizsin Antakya” 
dedirtecek kadar zengin… 
 
ANTAKYA’S 
LAUREL-SCENTED
LEGENDS
Antakya is a multicultural place 
where Christians, Muslims, and 
Jews  pray together, and where 
Turks, Greeks, Armenians, 
and Arabs all dance the same 
halay while they wave their 
handkerchiefs. Antakya’s cultural 
richness is evident in its legends, 
and are precious to its people.
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Yeni Umutlar, Yeni Ufuklar 

Değerli Misafirlerimiz,

Yeni bir yıla başlarken Avrupa’nın En İyi Hava Yolu’nu tercih eden siz değerli 

misafirlerimize teşekkür ediyor, sizlere ödüllü hizmet kalitemizle birlikte benzersiz bir 

uçuş deneyimi yaşatabilmek için çalışan mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

 

Dünyada ve Türkiye’de 2016  
2016 yılı küresel anlamda yaşanan çalkantı ve olumsuzluklarla birlikte geride kaldı. 

Dünyada ekonomik yavaşlamanın en çok etkilediği sektörlerin başında gelen hava 

taşımacılığı, yoğun rekabet ve güvenlik kaygılarının da eklenmesiyle sınırlı bir büyüme 

ile yetinirken, komşularımızdaki siyasal istikrarsızlık bölgemizi negatif etkilemeye 

devam etti. 

Ülkemizde ise geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşananlar demokrasinin önemini bir 

kez daha ortaya koydu. Milletimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade, dünya 

demokrasi tarihine geçerek, bir milletin ülkesine ve seçilmiş temsilcilerine nasıl sahip 

çıktığına benzersiz bir örnek oluşturdu. O gece Türk Hava Yolları’nın hiçbir yolcusunu 

mağdur etmemesiyle de dünya havacılık otoritelerinin övgülerine mazhar olduk. 

Burada bir kez daha fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımıza değinerek, Türk Hava 

Yolları’nın hiçbir koşulda üstün hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya 

ilan ettikleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. 

Yaşanan süreçlerde ülkemize ve markamıza desteklerini sürdüren iş ortaklarımız 

Boeing, Airbus, Rolls Royce, GE Capital Aviation Services, AERCAP ve Pratt & 

Whitney'ye de teşekkür ediyor, kendileri ile işbirliğimizin güçlenerek sürmesini 

diliyorum. Markamızın operasyonlarının kısa süre içerisinde normale dönmesinde 

emeği bulunan TAV Havalimanları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile paydaşlarımızdan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, 

TGS Yer Hizmetleri A.Ş, Turkish Do&Co ve Türk Hava Yolları OPET A.Ş’ye de ayrıca 

teşekkürlerimi iletiyorum.

Yaşanan olumsuzluklara karşın geçen yıl yolcu sayımızda 2015 yılına kıyasla yaşanan 

yüzde 3’lük artış, markamızın misafirlerimizin kalbinde edindiği yerin ne denli sağlam 

olduğunun delili. Kalbinizdeki yerimizi korumada küresel çapta yürüttüğümüz reklam, 

iletişim ve sponsorluk çalışmalarımızın da payı büyük.

 

Misyonumuz, Ödüllerimiz, Yolcularımızın Gözünde 
En İyi Olma Hedefimiz
Dünyada liderliği hedefleyen bir hava yolu olarak, gücümüzü siz değerli misafirlerimizin 

memnuniyetinden ve uçaklarımızdan ayrılırken yüzünüzde oluşturduğumuza 

inandığımız tebessümden alıyoruz. 

Bu çabalarımızın başlıca meyvesi ise havacılık endüstrisinin ‘Oscar'ları olarak 

adlandırılan Skytrax Ödülleri’nde aldığımız ödüller. Geçen yıl altıncı kez kazandığımız 

“Avrupa’nın En İyi Hava Yolu Şirketi” ödülü ile farkımızı bir kez daha ortaya koyarken, 

“En İyi Business Class İkram Servisi” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” 

ödülleri, havada ve yerde misafirlerimize gösterdiğimiz özeni tescilledi. 

Sizlerin memnuniyetini gösteren en güncel başarı ise geçen Aralık ayında İngiliz 

“Which?” yayın grubu tarafından yapılan bir araştırmada Kısa Mesafe uçuş 

kategorisinde 23 hava yolu arasında “En İyi” seçilmemiz oldu. Uzun Mesafe uçuşlarda 

da birincilik için çalışıyoruz. Sadece siz misafirlerimizin oyları ile belirlendiğinden bu 

ödüllerin markamıza gösterdiğiniz ilginin karşılığı olduğunu görüyor ve “Dünyanın En 

İyisi” olma yolunda doğru adımları attığımızı biliyoruz.

Son olarak, Türk Hava Yolları’nın 2016 yılında hanesine eklediği başka bir önemli başarı 

da uluslararası marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance tarafından “Türkiye’nin En 

Değerli Markası” seçilmemiz oldu. 

 

Marka Bilinirliği ve Tanıtım Çalışmalarımız
Değerli Misafirlerimiz,

Gururla taşıdığımız “Dünyada En Çok Ülkeye Uçan Hava Yolu” ünvanı destek 

verdiğimiz uluslararası sportif ve kültürel etkinliklerle daha derin bir anlam kazanıyor.

2016 yılı bu anlamda ‘ilk’lere imza attığımız bir yıl oldu. Yaz aylarında Fransa’da 

oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası UEFA EURO 2016’nın “Resmi Hava Yolu Ortağı” 

olan Türk Hava Yolları, şampiyonanın 58 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 

Markamız bu ortaklık ile spora ve temsil ettiği değerlere desteğini vurgularken, turnuva 

kapsamında düzenlediği etkinliklerle de tüm dünyadan futbolseverlere ulaştı.

Basketbolda ise 2010-11 sezonundan itibaren isim sponsoru olduğumuz Turkish 

Airlines Euroleague’in 2016 Final Four’unda ilk kez bir Türk takımı final oynadı. 2017 

yılında ise markamızın başrol oynadığı bir çaba ile İstanbul’da oynanacak Final Four’da 

Türk takımlarını yine finalde görmek en büyük dileğimiz. 

Son olarak da, dünya film endüstrisinin kalbi sayılan Hollywood’un 2016 yılında 

vizyona giren önemli yapımlarından “Batman v Superman: Adaletin Şafağı” filminde 

yaptığımız sponsorluk çalışması da tüm dünyada ses getirdi. Film temalı aktivitelerimiz 

ve film yıldızlarının oynadığı reklam filmlerimiz tüm dünyada 125 milyon haber 

getirisinin yanı sıra 30 milyon YouTube izleyicisine ulaştı. Film temalı reklam 

kampanyalarımız Cannes Lions, D&DA Professional Ödülleri ve Stevie Ödülleri’nden 

ödülle dönerken, en son olarak da Epica Ödülleri’nde Altın Ödül’e layık görüldü.

 

Uçuş Ağımız, İstanbul Hub’ımız, Yeni Havalimanımız
Değerli Misafirlerimiz,

Yunus Emre’nin “Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim” diyerek özetlediği 

gibi,  Türk Hava Yolları’nda siz değerleri konuklarımızı; dostumuz, ailemizin bir üyesi, 

gönlümüzün başköşesindeki dostlarımız olarak görüyor ve sizin gönüllerinizde yer 

ettikçe büyüyor ve güçleniyoruz.

Odağında hub’ımız, yani aktarma merkezimiz, İstanbul olan uçuş ağımızı 2016’da 

açtığımız Ivano Frankivsk, Bogota, Panama, Dubrovnik, Atlanta, Kösice, Hanoi, Cluj, 

Seyşeller, Zanzibar, Havana ve Karakas ile 119 ülkede 295 destinasyona ulaştırdık. 

2017’de ise Konakri, Harkiv ve Puket’e uçmaya başlayacağız. İdeal bir aktarma noktası 

olan İstanbul, 2018 yılında hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı ile tüm dünyanın 

gözlerini üzerine toplayacak. Tam kapasiteye ulaştığında dünyanın en büyüğü olacak 

İstanbul Yeni Havalimanı ile Türk Hava Yolları devasa bir sıçrama yapacak. 2023 

planlarımızın odağında yer alan bu yatırım, Türkiye’nin sivil havacılık sektörünün de 

küresel ağırlığını artırarak, yeni kazanımlara kapı açacak.

Türk Hava Yolları ailesi olarak Türkiye’nin Milli Bayrak Taşıyıcısı olmamızın verdiği 

güçle yarınlara güvenle bakıyoruz. 

Yeni hedeflerle başladığımız bu yeni yılda ilham kaynaklarımız; sizlerle kurduğumuz 

gönül köprülerimiz, misafirperverliğimiz ve sizlere benzersiz bir uçuş deneyimi 

yaşatma azmimiz. 

Marka stratejimiz; Türk Hava Yolları’nın tecrübe ve bilgi birikimini çalışanlarımızın 

özveri ve adanmışlıkları ile birleştirerek, bu sinerjiyi tüm süreçlerimize yaymak ve 

pratiğe dökmek. 

Türk Hava Yolları’nı tercih ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, 2017 

yılının tüm dünyaya mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesini temennileriyle, sağlık 

ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.

 

 

M. İlker Aycı

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
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Brand Recognition and PR Campaigns
Dear Guests,

The title of "The Airline Company Flying to the Highest Number of Countries in 

the World” carries a greater significance for the international sports and cultural 

events we support.

The year 2016 marked various novelties in this regard. As the “Official Airline Partner” 

of the UEFA EURO 2016 European Football Championship that took place in France past 

summer, Turkish Airlines realized a first in the 58-year-long history of the championship. 

Apart from highlighting its high interest and support in sports and the values of 

sportsmanship, our brand reached football fans from all across the world thanks to the 

events we organized during the championship.

Turkish Airlines also continues to be the title sponsor of Turkish Airlines Euroleague 

Basketball since the 2010-11 season, as well as the 2016 Euroleague Final Four which 

featured a Turkish team for the first time. In 2017, we wish to see more Turkish teams 

play at the Final Four which will be held in Istanbul thanks to a great effort spearheaded 

by our brand. 

Finally, our sponsorship deal with one of the most popular Hollywood productions of 

2016, Batman v Superman: Dawn of Justice, was also a global success. Our movie-

themed campaign resulted in 125 million earned media impressions while ads on YouTube 

reached a view count of over 30 million. The campaign also won several awards 

in Cannes Lions, D&DA Professional Awards and Stevie Awards with the latest one being 

the respected Gold prize in Epica Awards.  

Our Flight Network, Istanbul Hub and Our New Airport
Dear Guests,

Following the lines of the famous Turkish poet Yunus Emre, “A friend’s home is the heart 

/ And I am here to win hearts,” as the Turkish Airlines family, we receive you, our dear 

guests, as members of our family and as our friends by heart, and we grow bigger and 

stronger as we strengthen our place in your hearts.

With Istanbul as our hub, we have expanded our flight network to 295 destinations in 

119 countries with our new destinations in 2016 including Ivano Frankivsk, Bogotá, 

Panama, Dubrovnik, Atlanta, Kösice, Hanoi, Cluj, the Seychelles, Zanzibar, Havana, 

and Caracas. In 2017, we will start flying to Conakry, Kharkiv and Phuket. As an ideal 

transfer point, Istanbul will soon attract the attention of the world with the Istanbul 

New Airport, to be opened in 2018. Istanbul New Airport will be the world’s largest 

when it reaches full capacity, enabling Turkish Airlines to take a giant leap forward. 

This investment, the focus of our plans for the centennial of the foundation of the 

Republic of Turkey in 2023, will help to increase the global influence of Turkish civil 

aviation and pave the way to new advantages.

Thanks to the strength we take from being the national flag carrier of Turkey, we are 

confident about tomorrow. As we start this new year with further targets, what inspires us 

are the bridges we build between our hearts, our hospitality, and our efforts to present you 

with a unique flight experience.  

Our brand strategy is to combine the Turkish Airlines’ experience and knowledge with our 

staffs’ commitment and devotion and to practice and expand this synergy in all our processes.

I would like to thank you once again for preferring Turkish Airlines and wish you a 

successful and healthy happy new year, hoping that 2017 will bring peace, amity, and 

prosperity to the whole world.

M. İlker Aycı

Chairman of the Board and the Executive Committee

New Hopes, New Horizons

Dear Guests,

As we begin a new year, I would like to thank you all for choosing the Best Airline in 

Europe and thank my colleagues who work to provide you with an award-winning 

service quality and an unrivaled flight experience.

2016 in the World and in Turkey
With all its turmoil and turbulence on a global scale, we left 2016 behind. Due to 

intense competition and safety concerns, air transport, the industry that is most 

influenced by the global economic slowdown, has had to make do with limited 

growth while the political instability of our neighboring countries has continued to 

influence our region in a negative way.

Last summer’s events have once again proved the importance of democracy. 

Our nation’s will on July 15 has been recorded in the history of democracy and 

exemplifies how a nation can protect their country and elected representatives. That 

night, Turkish Airlines did not put any of its passengers in a difficult situation and 

thanks to this we have received great praise from global aviation authorities. 

I would like to take this opportunity to thank once again to our colleagues 

who worked selflessly to make everyone know that Turkish Airlines will never 

compromise its high-quality service under any circumstances. 

I would also like to thank our business partners Boeing, Airbus, Rolls Royce, GE 

Capital Aviation Services, AERCAP and Pratt & Whitney for their continuing 

support to our country and brand, and wish that our partnership will continue with 

growing strength. I would also like to thank TAV Airports, the Directorate General 

of State Airports Authority, and the Directorate General of Civil Aviation, as well 

as our partners, Turkish Technic, Turkish Ground Services, Turkish Do&Co and 

Turkish Opet, all of which contributed to the quick normalization of our brand’s 

operations on that day.

Despite a turbulent year, the number of our passengers increased by 3 percent 

compared to 2015, which signifies our brand’s solid presence in our guests’ hearts. 

Our global advertisement, communication and sponsorship operations are crucial to 

maintain this presence. 

Our Mission, Awards and Target to Be the Favorite Airline of Our 
Passengers
As an airline company that aims to be the world leader, we take our strength 

from your satisfaction and the smile we believe we put on your faces as you 

leave our aircraft. 

Thanks to these efforts, we received multiple awards at Skytrax, the “Oscars of 

Aviation Industry.” We are excited not only for receiving the “Best Airline Company 

in Europe” award for the sixth time in a row, but also the “Best Business Class 

Catering Service” and “Best Business Class CIP Lounge Dining” awards which 

represent the care we provide to our guests, both on the ground and in the air. 

The most recent accomplishment that symbolizes your satisfaction with our brand 

is being named as the “best” airline in the Short-Haul Flight category in a research 

conducted in December by the British publishing group Which?. Our next target is 

to be the best in the Long-Haul Flight category. Since these awards are a result of 

airline passenger votes, not only we feel indebted to your acknowledgment, but we 

also feel that we are on track to be the “Best Airline” in the world. 

Last but not the least, Turkish Airlines have also been named as the “Most 

Valuable Brand in Turkey” by Brand Finance, the international brand 

evaluation organization. 
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Çukurova Kitap Fuarı, 250 yayınevi ve pek çok sivil 
toplum kuruluşunun katılımıyla 7-15 Ocak 2017 
tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu sene 10’uncu 
yaşını kutlayacak olan Çukurova Kitap Fuarı dokuz 
gün süresince panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinde 
300 yazarı konuk edecek. Girişin ücretsiz olduğu fuar, 
her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık 
olacak. Fuarla ilgili güncel haberler, imza günleri ve 
etkinlik programıyla ilgili her türlü bilgi facebook/
cukurovakitap, twitter/kitapfuari ve instagram/
kitapfuari üzerinden de takip edilebilecek. 

The Çukurova Book Fair, held in participation of 250 
publishers and non-government organizations, will take place 
between January 7 – 15  at TÜYAP’s Adana International 
Fair and Convention Center. Helping to celebrate the event’s 
10th birthday, will be 300 writers that will lead panels, talks 
and kids’ activities for nine days. The fair is open to the public 
everyday between 10.00 AM – 8.00 PM, and is free of charge. 
Get all of the latest news, information on signing events and 
more at: facebook/cukurovakitap, twitter/kitapfuari and 
instagram/kitapfuari

ÇUKUROVA KİTAP FUARI 
10 YAŞINDA!

THE ÇUKUROVA BOOK 
FAIR IS 10 YEARS OLD!

ANADOLU / ANATOLIA

Ankara Piyano Festivali dünyanın dünyaca ünlü iki 
piyanisti Ankara’da ağırlıyor. Festival kapsamında, 
Hollandalı piyano ikilisi, Lucas ve Arthur Jussen 
kardeşler 29 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası Konser Salonu'nda sanatseverlerle 
buluşacak. 2011 yılında ilk Concertgebouw Genç 
Yetenek Ödülü'nü kazanan Lucas ve Arthur kardeşler, 
2013 yılında ise Mecklenburg-Vorpommen Festivali 
Seyirci Ödülü'ne layık görüldüler. Orkestra konserleri 
dışında resitalleriyle de oldukça popüler olan Lucas 
ve Arthur kardeşler daha önce “Master Pianists” ve 
Amsterdam Concertgebouw'da düzenlenen “Robeco 
Konserleri”nde de performans sergilediler.

The Ankara Piano Festival attracts world-known 
pianists to Ankara, such as the Dutch piano duo Lucas 
and Arthur Jussen. The two brothers will perform with 
the Presidential Symphony Orchestra Concert Hall on 
January 29. Winner of the first Concertgebouw Young 
Talent Award in 2011, the Jussen brothers were also  
awarded the Mecklenburg-Vorpommen Festival Audience 
Award in 2013. In addition to orchestral concerts, the 
brothers performed as part of the Robeco Concerts series 
at Amsterdam Concertgebouw as well as the Master 
Pianists series.

LUCAS VE ARTHUR 
KARDEŞLER ANKARA’DA

LUCAS & ARTHUR JUSSEN BROTHERS 
COME TO ANKARA
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Zorlu Çocuk Tiyatrosu, “Karlar Ülkesi” çocuk oyunu ile 
ocak ayında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 
izleyiciyle ücretsiz olarak buluşacak. Müzikli-danslı çocuk 
oyunu “Karlar Ülkesi” 7-8-14-15-30-31 Ocak tarihlerinde 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek. 
"Karlar Ülkesi" 30-31 Ocak tarihlerinde Kadıköy Sahne’de 
de minik izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Hans 
Christian Andersen’in “Karlar Kraliçesi” masalından yola 
çıkılarak yazılan müzikli-danslı çocuk oyunu “Karlar 
Ülkesi” çocuklara dostluğun önemini anlatırken doğa 
sevgisi de aşılıyor. 4 yaş ve üzeri seyircisine perdelerini 
açan oyun, her mevsimin kendine özgü dokusunu tüm 
renkleriyle sergilerken, çocukların yaşadıkları dünyayı 
anlamasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Müzik, dans 
gibi farklı sanat dallarını bünyesinde barındıran oyunda 
rol alan profesyonel oyuncu ve dansçılar, çocuklara 
sınırsız bir hayal dünyasının kapılarını açıyor. Zorlu 
Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyunlar 
hakkında detaylı bilgiye www.zorlucocuktiyatrosu.com, 
www.facebook.com/zorlucocuktiyatrosu ve instagram.com/
zorlucocuktiyatrosu adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Zorlu Children’s Theatre will give a free performance of 
their musical “Land of Snow” free at Zorlu Performance Arts 
Center. “Land of Snow” will be staged at Zorlu Performing 
Arts Center on the following dates in January: 7-8;14-
15; and 30-31. It will also be staged at Kadıköy Sahne on 
January 30-31. Inspired by Hans Christian Andersen’s 
classic fairy tale, “The Snow Queen”, “Land of Snow” aims 
to instill in children a deeper respect for nature as well 
as an understanding about the importance of friendship. 
Every season brings its own beauty and colors; this is used 
as a backdrop to help children understand the world in 
which they live. Suitable for kids aged 4 and older, “Land 
of Snow” features music and dancing by professional actors, 
and will take children to a whole new world. For more detailed 
information about Zorlu Children Theatre’s performance schedule, 
visit: www.zorlucocuktiyatrosu.com, www.facebook.com/
zorlucocuktiyatrosu andinstagram.com/zorlucocuktiyatrosu.

MİNİKLER İÇİN "KARLAR ÜLKESİ" 
“LAND OF SNOW” FOR CHILDREN
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İstanbul ve Venedik’i konu alan yağlıboya tablolarıyla 
tanınan Félix Ziem’in eserleri, Türkiye’de ilk kez Pera 
Müzesi’nde “Félix Ziem: Işık Denizinde Bir Gezgin” 
sergisinde bir araya geliyor. Sanatseverler sergiyi 29 Ocak 
2016 tarihine kadar ziyaret edebilecekler. Pera Müzesi’nin, 
Ziem Müzesi ve Martigues Belediyesi işbirliğiyle 
düzenlediği sergi, 19’uncu yüzyılın özgün manzara 
ressamlarından Fransız sanatçı Félix Ziem’i tüm yönleriyle 
tanıtmayı amaçlıyor. 
Henüz hayattayken eserleri Louvre Müzesi’ne kabul 
edilen ilk sanatçı olan ve sonraki kuşakları da derinden 
etkileyen Ziem’i İstanbullu sanatseverlerle buluşturan 
serginin küratörlüğünü Lucienne Del’Furia ve Frédéric 
Hitzel üstleniyor. Sergide Ziem’in, izlenimci ressamlarla 
üslupsal ilişkilerini yansıtan yağlıboyaları ile Kırım Savaşı 
döneminde İstanbul’da gerçekleştirdiği desen çalışmaları 
öne çıkıyor. Grafit ve tüy kalemle yaptığı desenlerde, kentin 
canlı bölgelerini yansıtan sokaklar, kocaman öküzlerin 
çektiği arabalar; köpekler, Boğaz ve Haliç sularında kayıp 
giden kayıklar betimleniyor. Desenlerinde manzaralarına 
yansıyan kalabalıklar hızlı çizimlerle, biraz bulanık bazen 
de siyah lekeler olarak betimlenirken ışık-gölge oyunlarıyla 
sağladığı ışıl ışıl su yansımaları, göz kamaştıran gökler, 
puslu görüntüler ise eserlerinin temelini oluşturuyor. 
Pera Müzesi salıdan cumartesiye 10.00-19.00 saatleri 
arasında, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında 
gezilebilir. Müze cuma akşamları da açık. “Uzun 
Cuma”larda sergi 18.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz 
olarak ziyaret edilebilir. Çarşamba günleri ise “Genç 
Çarşamba” olarak adlandırılıyor, tüm öğrencilere ücretsiz.

French artist Félix Ziem, known for his oil paintings 
of Istanbul and Venice, will have his first exhibition 
in Turkey at the Pera Museum. His show, “Félix Ziem: 
Wanderer on the Sea of Light”, will be on display until 
January 2017. This exhibition was co-organized by 
the Pera Museum, the Ziem Museum and the City of 
Martigues Municipality.
As the first living artist to have work accepted by 
the Louvre Museum, Ziem’s work has attracted new 
generations of admirers, and is sure to attract more 
when this exhibition, curated by Lucienne Del’Furia and 
Frédéric Hitzel, comes to Istanbul. Ziem’s oil paintings 
ref lect his inf luence by impressionist painters, and his 
drawings of Istanbul during the Crimean War are of 
particular interest. His graphite- and quill pen drawings 
ref lect the city’s liveliness: large ox-pulled carts; street 
dogs; and boats f loating on the Bosphorus and Golden 
Horn. Crowds are depicted with short lines, and are 
blurry; and pretty skies and bright ref lections on the 
water are done in chiaroscuro. His affinity for misty, hazy 
views appear frequently in his pieces.  
The Pera Museum is open Tuesdays through Saturdays from 
10.00 AM until 7.00 PM, and on Sundays between 12.00 
PM–6.00 PM. On “Long Fridays,” the museum has extended 
hours and admission is free between 6.00 PM - 10.00 PM. 
“Young Wednesdays” are free to all students with ID.

FÉLIX ZIEM PERA MÜZESİ'NDE

FÉLIX ZIEM AT THE PERA MUSEUM

ANADOLU / ANATOLIA
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DAĞLARDAN GÖL KIYILARINA
ISPARTA

Isparta ve ilçelerinde dağlarla göller 
buluşuyor… Ormanlarla kanyonlar, 

yamaç paraşütçüleriyle kayakçılar… 
Pınarlarla kayıklar, antik kentlerle millî 

parklar… O bildik gül kokusu lavanta 
kokusuna karışmaya başlıyor. Bu 

yüzden yılın hangi ayında gezi planı 
yaparsanız yapın, Isparta, listenizin ilk 

sıralarına yazılmayı hak ediyor. 

ISPARTA’S MOUNTAINS AND LAKESHORES
Mountains and lakes  are plentiful 

in Isparta, a city famed for its 
roses. Forested, lavender-covered 

canyons and spring-fed lakes meet 
archaeological sites and natural 

preserves. This is a paragliding, skiing 
and boating paradise. No matter which 

time of the year you like to travel, 
Isparta deserves a closer look. 

AKGÜN AKOVA
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Davraz Kayak Merkezi’ndeki 
kafede çayımı yudumlarken 
parlayan güneş karda 
yansıyarak gözümü alıyor. 
Işık içinde yüzüyor Davraz 
Dağı. Yan masada, kayak 
yapan arkadaşlarının 
dönmesini bekleyen gençler 
sohbet ediyor. Birisi, 
“Isparta’da gidilecek başka 
yerler var mı?” diye soruyor 
arkadaşlarına. Kimseden 
ses çıkmıyor. Gülümseyerek 
ayağa kalkıp yanlarına 
gidiyorum. “Bu soruyu 
yıllardır bekliyordum. Yanıt 
verebilir miyim?” diyorum. 
Şaşkınlıkla bana bakıyorlar. 
Bundan sonraki satırlarım 
verdiğim yanıtların bir 
özeti…  Bir anlamda, kısa 
bir “dört mevsim Isparta” 
güzelliği… 

At the Davraz Ski Lodge, while 
sitting in its café and sipping my 
tea, I’m dazzled by the sunlight 
reflecting on the snow. Mount 
Davraz is swimming in light. Young 
people are chatting at the next 
table, waiting for friends to return 
from skiing. One of them says, “Are 
there any other places to see in 
Isparta?” Silence. I say, “I’ve been 
waiting to answer this question 
for years. May I?” They look at me 
in astonishment. The following is 
a summary of the answer I gave. 
It’s an ode, which I call the “Four 
Seasons of Isparta.” 
I have visited Isparta for many 
years; I have wandered in all of 
its districts, and in many of its 
villages. I have traveled mountain 
roads and through plateaus. I have 
attended traditional weddings in 
villages that are seemingly sinking 

into oblivion. Every time I visit 
Isparta, I am surprised again and 
again. I camped on the Melikler 
Plateau in springtime. I looked 
over Lake Beyşehir from Kızıldağ. 
I searched for the traces of St. Paul 
among the ruins of Antiokheia in 
what is today Yalvaç. I paraglided 
over Lake Eğirdir. I swum in small 
lakes in Yazılı Canyon. I drunk my 
fill of water from the springs of 
Pınargözü. I rowed a boat on Lake 
Kovada while listening to the songs 
of water birds. Each and every one 
of these experiences merits its own 
article. 
I will start my ode to the beauty 
of Isparta by starting out at 
Akbük in Gelendost, one of the 
places that impressed me most. 
On the dirt road that goes to Lake 
Eğirdir, villages seemed to be 
situated on the verge of cliffs; this 

Isparta’ya uzun yıllar boyunca 
gittim; tüm ilçelerini, hatta 
köylerini dolaştım. Dağ 
yollarından, yaylalardan 
geçtim. Anadolu’da kaybolmak 
üzere olan geleneksel köy 
düğünlerine katıldım. Her 
gidişimde, Isparta beni 
yeniden ve yeniden şaşırttı. 
Melikler Yaylası’nda bir 
ilkbahar günü kamp çadırı 
kurdum. Kızıldağ’dan Beyşehir 
Gölü’nün maviliğine baktım. 
Yalvaç’ta Antiokheia’nın 
kalıntıları arasında St. Paul’un 
izini aradım. Eğirdir Gölü 
üzerinde yamaç paraşütü 
ile uçtum. Yazılı Kanyon’da 
kayaların arasındaki 
gölcüklerde yüzdüm. 
Pınargözü’nden doyasıya su 
içtim. Kovada Gölü’nde su 
kuşlarının seslerini  

3

3

2

2

Yalvaç’ın köylerinde yapılan geleneksel düğünlerde çeyiz kimi zaman 
sokaktaki evlerin duvarlarına asılıyor.
For Yalvaç’s traditional village weddings, sometimes dowries are hung on 
house exteriors.

Dedegöl Dağı’ndaki Melikler Yaylası, Geleneksel Dağcılık Şenliği’nde de 
ana kamp yeri olarak kullanılıyor.
Melikler Plateau on Mount Dedegöl is the main camp site for the 
Traditional Mountaineering Festival.

1

1

Davraz’da kayakçılar ve snowboard tutkunlarının yanı sıra kızakla 
kaymaya, karda yürümeye ya da sucuk ekmek yemeye gelenler de var.
Visitors come to Davraz to ski, snowboard, sled and walk in the snow and to eat 
spicy sausage sandwich.
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dinleyerek kayıkla dolaştım. 
Her biri ayrı bir yazının 
konusu olur. Isparta’nın 
güzelliklerini anlatmaya, beni 
en çok etkileyen yerlerinden 
biri olan, Gelendost’taki 
Akbük’ten başlıyorum bu kez. 
İlçe merkezinden geçip Eğirdir 
Gölü’ne yöneldiğinizde küçük 
köylerin ardından devam eden 
toprak yol sizi bir uçurumun 
kıyısına, müthiş güzellikte bir 
manzaraya doğru götürüyor. 
Aşağıda gölün maviden 
maviye geçen sularına uzanan 
burundaki balıkçı kulübeleri 
ve kuş sesleriyle dolu dev bir 
sazlık… Sazlık sonbaharda 
sarıya kesiyor, kışın yağan 

kar ile beyaz bir halıya 
dönüyor. İlkbaharda göçmen 
kuşların gelişiyle bir kuş 
korosunun açık hava sahnesine 
dönüşüyor. Teknelerini suya 
indiren balıkçıları izliyorum, 
kıyıya geldiğimde. Dev çoban 
köpekleri yanı başımda… 
Eğirdir Gölü’nün çevresi 65 
kilometre olsa da, bu tura 
bir gününüzü ayırın derim 
ben. Kovada ve Beyşehir’i de 
eklerseniz, Isparta göllerin 
sarayıdır. İşte bir başka nokta 
daha: Yalvaç’a bağlı Aşağıtırtar 
köyündeki mesire yeri ve gölün 
kıyısındaki balık lokantası 
favorilerimden. Gök mavisine 
ve yeşile boyalı kayıkların 

is magnificently beautiful scenery. 
Below, there is a lake with a huge 
reed bed, and fishermen huts; 
birdcalls echo out on a lake that 
has all shades of blue. The reeds 
turn yellow in fall, and are carpeted 
under snow in winter. In spring, 
it becomes an open-air stage that 
features a choir of migratory birds. 
I watch the fishermen land their 
boats on the water when I get to the 
lakeshore. Big sheep dogs surround 
me. Even though the shoreline of 
Lake Eğirdir is 65 kilometers,  
I recommend reserving a full day to 
see it. Also, as Isparta is a palace of 
lakes, include Kovada and Beyşehir 
Lakes. Other favorite spots of mine 
include Aşağıtırtar village in Yalvaç 

and a fish restaurant overlooking 
the lake. It is not every day that you 
get to dine under willow trees by 
the lake, among boats in colors of 
sky blue and green. 
Already in Yalvaç, I first stop in at 
a coffee house under a canopy of 
plane trees in the center of town 
before leaving for Antiokheia of 
Pisidia. It is well-known that on 
the spot of this ancient city, built 
in 275 BC, was known as the Men 
Temple. As St. Paul preached here 
during his travels in Anatolia, a 
church was erected in his honor. 
There is a small museum in 
Yalvaç where many artifacts from 
Antiokheia are on display. It’s time 
well-spent. 

4 Eğirdir Gölü’ndeki Akbük sazlığı az bilinen ama kuş gözlemcileri ile fotoğraf meraklıları için her zaman cazip bir nokta.
Akbük reeds in Lake Eğirdir; though lesser-known the lake attracts birdwatchers and photographers. 
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arasında, suya eğilmiş söğüt 
ağaçlarının altında lezzetli bir 
sofraya oturma şansı her yerde 
karşıma çıkmaz. 
Yalvaç’a kadar gelmişken, 
ilçe merkezinde çınar altı 
kahvelerinden birinde mola 
verip Pisidia Antiokheia’sına 
doğru yola koyuluyorum. 
MÖ 275’te kurulan bu antik 
kentin yerinde daha önce bir 
Men Tapınağı’nın var olduğu 
biliniyor. Hristiyan azizi 
St. Paul Anadolu yolculukları 
sırasında geçtiği ve vaaz 
verdiği için adına burada bir 
kilise kurulmuş. Yalvaç’ta, 
Antiokheia’da bulunan 
eserlerin sergilendiği küçük 
bir müze de var, gezmenizi 
öneririm. 
Toroslar’a sırtını veren ilçesi 
Sütçüler doğanın Isparta’ya 
bir armağanı. Adada antik 

Adjacent to the Taurus Mountains, 
the Sütçüler district adds to the 
beauty of Isparta. The ancient site 
of Adada and Yazılı Canyon are also 
here. Located in Çandır province, 
10 kilometers from the city 
center, is Yazılı Canyon, a favorite 
amongst hikers. There’s a lot for 
nature lovers to do.  
The wooden footbridges of the 
Göksu River lead to recreational 
areas ideal for rock climbing; there 
are walking trails under the alder 
trees, ironwood oaks and oleanders, 
and among the strange rock 
formations, too. Of course, if you 
get a whiff of trout frying in butter 
(and topped with kaşar cheese) 
from one of the restaurants at the 

kenti ve Yazılı Kanyon da 
burada. İlçe merkezine 
10 kilometre uzaklıkta, 
Çandır’da bulunan Yazılı 
Kanyon ise yürüyüşçüleri 
heyecanlandıracak parkurların 
başlangıç noktası. Göksu’yu 
kesen ahşap köprülerden 
geçmek ve kayaları aşmak; 
kızılağaçların, saçlı meşelerin, 
zakkumların yanı sıra 
yol almak; garip şekillere 
bürünmüş kaya oluşumlarının 
arasında dolaşmak her 
doğaseveri mutlu edecek 
türden. Kanyonun girişindeki 
lokantalardan tereyağı ve 
kaşar peyniri ile kızartılan 
alabalığın kokusu burnunuza 
geldiyse, hiç düşünmeden 
siparişinizi verin! 
Isparta’nın yer altındaki 
güzelliklerinden birini görmek 
için, Aksu’ya gidiyorum. 

entrance to the canyon, get your 
order in immediately! 
I am going to Aksu to see one of 
Isparta’s underground wonders. 
I find myself inside a “geological 
enduring rock” populated 
with stalactites. This natural 
masterpiece was formed hundreds 
of thousands of years ago. 
After visiting the cave, my first 
destination will be Yenişarbademli 
and then, Şarkikaraağaç. I reach 
Pınargözü via a road that follows 
the snowy mountains. On the way, 
I smooth out a tablecloth on a picnic 
table by the water, open my basket 
of goodies, and feast. You can also 
hike on the Melikler Plateau, pitch 
a tent and camp for the night, 

5

6

5

6

Beyşehir Gölü’ndeki nilüfer yaprakları akşam güneşi altında şiirsel 
görüntüler veriyor.
Lily pads on Lake Beyşehir lends a poetic view under a setting sun.

Eğirdir’e tepeden baktığınızda gölün içinde birbirine bağlanan Can Ada ve 
Yeşil Ada hemen gözümüze çarpıyor.
A pretty aerial view of Can Island and Green Island on Lake Eğirdir  
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Zindan Mağarası’na girdiğimde 
kendimi damlataşlarla örülü 
bir “jeolojik sabırtaşı”nın 
içinde buluyorum. Hem de 
yüz binlerce yılda oluşmuş 
bir doğa başyapıtının içinde… 
Mağaradan çıkınca ilk hedefim 
Yenişarbademli, sonra da 
Şarkikaraağaç... Baharda 
karlı dağları karşısına alan 
yollardan Pınargözü’ne 
varmak, su kıyısındaki 
masalara örtüleri yayıp 
çıkınları açmak, Melikler 
Yaylası’na kadar çıkıp çadır 
kurmak, ormanların serin 
soluğunu duymak… Hepsini 
bu yolda yaşama şansınız var. 
Bir buzul gölü olan Karagöl’e 

gitmek içinse Melikler 
Yaylası’nın doğusundan 
başlayıp Dedegöl Dağı’nın 
zirvesine çıkan patikayı 
izlemek gerek. Isparta-
Yenişarbademli arasındaki 
106 kilometrelik yolun bir 
bölümü virajlarla dolu olsa 
da, göreceğiniz manzaralar 
belleğinizden silinmeyecek 
türden. Bu yol için Türkiye’nin 
en güzel yollarından birisi 
desem yanlış olmaz. 
Beyşehir Gölü’nün kıyısındaki 
Gedikli köyünde balıkçılarla 
anlaşıp kayık kiralayarak 
Kızkalesi, Manastır ve Mada 
adalarına gitmek mümkün. 
Mada Adası’nda 1940’a kadar 

feeling the cool breezes from the 
woodlands. You can experience 
all of this on this route. In order to 
reach Karagöl, a glacial lake, start 
from the Melikler Plateau and 
follow the trail that leads to the 
peak of Mount Dedegöl. Although 
part of the 106-kilometer-
road between Isparta and 
Yenişarbademli is a winding one, 
the scenery is unforgettable. It’s not 
an exaggeration to say that this is 
one of the most beautiful roads in 
Turkey. 
In order to visit Manastır and 
Mada Islands, off the coast of Lake 
Beyşehir, you’ll need to negotiate 
with a fishing captain in the village 
of Gedikli to rent a boat.  

Up until 1940 on Mada Island, 
Don Kazakhs from Russia were 
living here. The fishermen still love 
to share their legends. Now, as it 
the winter, the roads are all closed, 
but, in spring, with the arrival of 
swallows, you can visit Kızıldağ 
National Park in Şarkikaraağaç. 
You’ll pass through cedar forests at 
its foothills, eventually giving way 
to Lake Beyşehir, which will unfold 
before your eyes. This is a favored 
launch site for paragliders. If you 
decide to paraglide, Lake Beyşehir 
will look like a huge silver tray that 
reflects the clouds. 
Back at the Davraz Ski Lodge, the 
snow begins to fall. The young 
people have listened to me with 

7
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8
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İçerisi damlataşlarla örülü 
Zindan Mağarası’nın girişi, 
ilkbaharda kayalara yuva yapan 
kırlangıçlarla şenleniyor.
Swallows make their nests among 
the stalactites at the entrance to 
Zindan Cave

Pınargözü Mağarası’nın çevresi 
etkileyici doğasıyla kendine 
hayran bırakıyor.
Environs of Pınargözü Cave amazes 
with its impressing nature.

 BİLGİ 
AnadoluJet’in Ankara 

Esenboğa Havalimanı’ndan 
Antalya’ya uçuşları 

bulunmaktadır. Antalya’dan 
karayoluyla Isparta’ya 

ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi 
için anadolujet.com’u ziyaret 

edebilirsiniz. 

INFO
AnadoluJet has flights from 
Ankara Esenboğa Airport to 

Antalya. You can reach Isparta 
from Antalya via highway. 

For details, please visit: 
anadolujet.com. 
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Rusya’dan göç eden Don 
Kazakları yaşıyordu. Onlarla 
ilgili hikâyeler hâlâ dile gelir 
balıkçılar arasında. Şimdi kış, 
yolu kapalıdır ama baharda 
kırlangıçların gelmesiyle 
birlikte Şarkikaraağaç’ta 
Kızıldağ Millî Parkı’na adını 
veren tepeye çıkmalısınız. 
Sedir ormanının içinden 
geçip tepeye vardığınızda, 
Beyşehir Gölü çarşaf gibi 
serilir gözlerinizin önünde. 
Burası yamaç paraşütçüleri 
için olağanüstü bir kalkış 
noktası... Yüzüne bulutların 
yansıdığı dev bir gümüş su 
tepsisi gibidir Beyşehir Gölü, 
siz uçarken. 
Davraz’da yeniden kar 
başlıyor. Beni merakla 

such enthusiasm, saying “Wow! 
Isparta has more than I thought!” 
“Also,” I say, “I forgot to mention 
the leaves of the plane trees on the 
shores of Lake Kovada that float 
on the wind, the Gölcük shoreline 
(which is actually a crater lake) that 
Isparta residents love to picnic at, 
the lavender fields at Keçiborlu, the 
taste of the cherries from Uluborlu, 
the sounds of the squirrels at 
the Kasnak Meşesi Natural 
Conservation Area in Eğirdir. But, 
as for the roses…well, that is up to 
you to go and see them. But don’t 
leave before enjoying Davraz, 
because winter has an entirely 
different kind of beauty, doesn’t it?” 

10

10

9

9

Sütçüler’in kayalıkları arasında 
kar altından çıkan kardelenler 
boy gösteriyor. 
Among the rocks of Sütçüler, 
snowdrop shoots poke out from 
underneath the snow.

Beyşehir Gölü’nün en güzel 
noktalarından birisi Aşağıtırtar 
köyünün yakınlarındaki kaya 
oluşumları.
One of Lake Beyşehir’s most 
beautiful spots are the rock 
formations near the village of 
Aşağıtırtar.

dinleyen gençler “Vay canına! 
Ne Isparta’ymış!” diyorlar. 
“Üstelik,” diyorum, “size 
Kovada Gölü’nün kıyısındaki 
çınar yapraklarının 
rüzgârda şarkı söylediğini, 
kıyısı Ispartalıların en 
sevdiği piknik alanı olan 
Gölcük’ün bir krater gölü 
olduğunu, Keçiborlu’daki 
lavanta tarlalarının giderek 
çoğaldığını, Uluborlu 
kirazının tadını, Eğirdir’deki 
Kasnak Meşesi Tabiat 
Koruma Alanı’ndaki sincap 
seslerini anlatmadım. Gülleri 
de… Artık onları da siz gider 
görürsünüz… Ama Davraz’ın 
keyfini de çıkarmadan 
dönmeyin. Değil mi ya, kışın 
güzelliği de bir başka…”

11 Isparta her zaman gül kokar. 
Isparta always smells like roses.
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NEDEN
Kadıköy İstanbul’un en renkli 
semtlerinden biri. Kadıköy’e gitmek 
için size sunduğumuz 7 nedenden çok 
daha fazlasını bulabilirsiniz...

REASONS TO VISIT KADIKÖY
Kadıköy is one of İstanbul’s most 
vibrant districts. There are many 
reasons to check out Kadıköy, and 
here are seven of them.

MUTLU DURSUN ENGİN GÜNEYSU

7 
KADIKÖY’E GİTMEK İÇİN 
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“Boğa” Heykeli 
Denize komşu Haldun 
Taner Sahnesi’ne sırtınızı 
verdiğinizde karşınızdaki 
cadde (Söğütlüçeşme 
Caddesi) Altıyol ’a çıkar. 
Kadıköy’ün sembollerinden 
olan meşhur “Boğa” 
heykeli burada bulunuyor. 
Halk arasında heykelden 
“boğa” olarak bahsedilse 
de gerçek adı “Tokuşan 
Boğa”. Heykelin hikâyesi 
ilginç: 1867’de Sultan 
Abdülaziz Paris’teki 
Evrensel Sergisi’ni gezer. 
Ava ve vahşi hayvanlara 
meraklı olan Sultan, sergide 
gördüğü “Boğa” heykelini 
çok beğenir. Heykeltıraş 
Bonheur’e “Boğa” heykeli de 
dâhil olmak üzere 24 heykel 

The Bull Statue 
If you turn your back away 
from the dockside Haldun 
Taner Theatre, the major 
boulevard that leads in front 
of you is Söğütlüçeşme Avenue; 
this ends at the intersection 
known as Altıyol, home to the 
famous Bull statue, an iconic 
symbol of Kadıköy. Though 
widely known as simply the 
“Bull”, its full name is actually 
“Ramming Bull.” The story 
behind the statue is quite 
interesting. Sultan Abdülaziz, 

an avid hunter, visited the 
Universal Exposition in Paris 
in 1867; there, the Sultan saw 
a bull sculpture by Bonheur, 
and bought it, along with 
23 other sculptures to be on 
display at Beylerbeyi Palace. 
Later, Enver Pasha took 
some of the sculptures to his 
own home. Thus began the 
voyage of the Bull through 
İstanbul. In the 1940s, it 
was placed in front of the 
Harbiye Exhibition Center, 
later moving to the Hilton 

siparişi verir. Heykeller 
Beylerbeyi Sarayı’na 
konulur. Daha sonra Enver 
Paşa heykellerin bir kısmını 
kendi çiftliğine taşır ve 
böylece “Boğa” heykelinin 
İstanbul içindeki seyahati 
başlar. 1940’larda Harbiye 
Sergi Sarayı’na, daha sonra 
Hilton Oteli’nin önüne, 
1960’larda Divan Oteli’nin 
karşısına yerleştirilir. 
1987 yılında ise Kadıköy’e, 
belediye binasının yanı 
başına taşınır. Son durağı 
ise bugünkü Altıyol Meydanı 
olur. 
“Tokuşan Boğa”nın 
150 yıldır Beylerbeyi 
Sarayı’ndaki havuzun 
başında duran bir de kardeşi 
var: “Böğüren Boğa”. 

1

1

2

2

“Boğa” heykelinin olduğu 
Altıyol’dan Bahariye’ye 
yönelenler nostaljik tramvayı 
kullanabilir.
From Altıyol, where the Bull is 
located, the old trolley travels the 
length of Bahariye Street. 

İnsanların buluşma noktası, 
fotoğrafların değişmez 
aktörüdür Kadıköy’ün boğası.
Kadıköy’s bull statue is both  
a rendez-vous point and a photo 
opportunity.
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Antikacılarda yetişkinler 
kadar çocuklara da hitap 
edebilecek parçalar var.
Tellalzade Street, aka Antique 
Sellers’ Street, appeals to 
everyone of all ages.

Bir neslin gözde sinema 
salonu Süreyya, bugün 
tüm ihtişamıyla operalara 
kapılarını açıyor.
Once a beloved movie theatre, 
the Surreya Opera House hosts 
concerts and operas.

Süreyya Operası 
“Boğa” heykeline selam 
verdikten sonra yönünüzü 
Bahariye’ye çevirin. Birkaç 
dakikalık yürüyüşten 
sonra muhteşem mimarisi 
ile Süreyya Operası’nı 
göreceksiniz. Vaktiniz 
varsa ve şanslıysanız bir 
etkinliğe bilet bulabilirsiniz. 
Bu mümkün olmaz ise en 
azından şahane fuayesini 
bir görün. 1927 yılında 
Süreyya İlmen tarafından 
hem sinema hem de tiyatroya 
uygun olarak tasarlanan 
yapı, 2005’e kadar daha 
ziyade sinema salonu olarak 
kullanıldı. 2005’te restore 
edilip opera binası olarak 
yeniden açıldı. Süreyya 

Operası’na sadece salonun 
tavanındaki etkileyici 
freskleri görmek için bile 
gidebilirsiniz. 
 
Antikacılar Sokağı 
Eski eşyalardaki yaşanmışlık 
ilginizi çekiyorsa, antika 
merakınız varsa Kadıköy’de 
sizi mutlu edebilecek bir sokak 
var. Halk arasında Antikacılar 
Sokağı diye anılan Tellalzade 
Sokak’ta küçük dükkânları 
ile gümüş ev eşyalarından 
eski plaklara, takılardan 
posterlere ve fotoğraflara 
birçok şeyi bulabilirsiniz. 
Ayrıca satmak istediğiniz eski 
eşya ve gümüşleriniz var ise 
bu sokaktaki antikacılarla 
pazarlık yapabilirsiniz. 

Hotel, eventually landing in 
the 1960s at the Divan Hotel. 
In 1987, it went to Kadıköy’s 
municipality building. Its final 
destination is Altıyol where it 
stands today. 
“Lowing Bull”, is Ramming 
Bull’s brother, and is located by 
the pool at Beylerbeyi Palace.

Süreyya Opera House 
After stopping by to see the 
Bull, go for a stroll down 
Bahariye Avenue. After  
a couple of blocks, you will 
see the beautifully designed 
Süreyya Opera House. If your 
timing is good, you’ ll be able 
to find a ticket for a show 
that very night. If not, then 
be sure to step inside and take 
a look at its magnificent foyer. 
Designed by Süreyya İlmen in 
1927 to be both a theatre and  
a cinema, it was used as a 
cinema until 2005, whereupon 
it was renovated and reopened 

as an opera house. There are 
incredible frescoes on the ceiling.

Antique Sellers’ Street 
If you are a lover of all things 
antique, we’ve got just the 
place. Kadıköy’s Tellalzade 
Street, also known as Antique 
Sellers’ Street, is lined with 
small shops brimming with 
silverware, vintage records, 
accessories, posters, photos, 
and more. Also, if you have 
objects that you’re looking 
to sell, you can try striking 

İZZET KERİBAR

İZZET KERİBAR
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Tarihî Lokantalar 
Kadıköy’ün tarihî 
lokantalarının, 
pastanelerinin ünü ülke 
sınırlarını aşmış durumda. 
Dilerseniz önce kahvaltıdan 
başlayalım. Kadıköy’de 
kahvaltı için pek çok seçenek 
var. Ancak Beyaz Fırın ve 
Baylan Pastanesi’nin yeri 
ayrı. Ayia Efimia Kilisesi’nin 
olduğu küçük meydana 
bakan, birbirinden nefis 
hamur işi ve tatlılar sunan 
Beyaz Fırın, günün her 
saati kalabalık. 1800’lü 
yıllarda kurulan Beyaz Fırın 
gibi Baylan Pastanesi de 
Kadıköy’ün eskilerinden. 
Nefis tatlılarını mutlaka 
denemelisiniz. En bilineni 
Baylan ile özdeşleşen Kup 

Griye. Baylan’ın icadı olan bu 
kup, bazı Avrupa ülkelerinde 
“Kup Baylan” adıyla 
satılıyor… 
Beyaz Fırın’ın komşusu 
Şekerci Cafer Erol yaklaşık 
200 yıllık bir işletme. Akide 
şekeri, lokum ve geleneksel 
tatlıları bulabileceğiniz 
dükkânın rengârenk 
kavanozlarla dolu vitrini sizi 
içeri çağıracak. İstanbul’da 
taze ceviz reçelini 
yiyebileceğiniz birkaç yerden 
biri burası.  
Kadıköy çarşısındaki Çiya 
yurtdışında yayımlanan 
gezi kitaplarının da favori 
mekânlarından. Karşılıklı 
iki dükkânı olan Çiya’ların 
birinde lezzetli kebaplardan, 
diğerinde mumbardan erik 

a bargain with one of the 
merchants located here.

Historic Restaurants 
Kadıköy’s famed historic 
restaurants and European-
style bakeries abound. Let’s 
start with breakfast. There are 
many options for breakfast in 
Kadıköy, such as the popular 
Beyaz Firin and Baylan 
Patisserie. The ever-crowded 
Beyaz Firin, established in 
the 1800s, on one of the small 
squares across from Ayia Efimia 
Church, offers delicious pastries 
and desserts. Like Beyaz Firin, 
Baylan Patisserie is a Kadıköy 
classic. Its desserts are very 
tasty; the most famous is the 
kup griye, which is synonymous 
with the Baylan brand, and 

was invented by them, too. 
Interestingly, this dessert is 
sold in some European countries 
and known as “Kup Baylan.” 
Next to Beyaz Firin is Şekerci 
Cafer Erol, a candymaker with 
two centuries of history. Full 
of jars with colorful treats, 
this jewel of a shop has endless 
varieties of sugar candies, 
Turkish delight and other 
traditional desserts. It is one 
of the few places in İstanbul 
where you can buy fresh 
walnut jam. 
Çiya, also in the Kadıköy 
Market district, is much-
publicized in many 
international travel guides. 
With three restaurants on the 
same street, you can take your 
pick of having a kebab in one, 

Aradığınız akide şekeri ve lokum 
gibi geleneksel tatlılarsa Şekerci 
Cafer Erol’a uğrayabilirsiniz. 
Stop in at Şekerci Cafer Erol 
for traditional  akide candy and 
Turkish delight

6

 BİLGİ 
AnadoluJet’in başta 

Ankara olmak üzere 27 
noktadan İstanbul Sabiha 

Gökçen Havaalanı’na 
uçuşları bulunmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için 
anadolujet.com’u ziyaret 

edebilirsiniz. 

INFO
AnadoluJet has flights to 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport from 27 cities 
including Ankara. For 

details, please visit: 
anadolujet.com. 
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kebabına yöresel yemeklerden 
tadabilirsiniz. Geleneksel 
Osmanlı-Türk mutfağının önemli 
temsilcilerinden biri de 1919’dan 
beri semtte olan Yanyalı. Yanya 
köftesi meşhur. 
Köfteyle arası olmayanlar 
çarşıda balık da yiyebilir. Balık 
yemek için pek çok seçenek 
var ama Kadı Nimet’in 
hikâyesi bir başka. Bir 
zamanlar Kadıköy çarşısının 
simgesi olan, ölümünden 
sonra heykeli dikilen sevimli 
kaz Rodi’nin, rahmetli olan 
sahibi kurmuş Kadı Nimet’i. 
Şimdilerde işi çocukları 
yürütüyor. Kadı Nimet’te 
tezgâhtan seçtiğiniz balığı 
pişirtebilirsiniz. 

Alışveriş Seçenekleri 
Arkadaşınıza ilginç bir 
doğum günü hediyesi mi 
almak istiyorsunuz? Ya 
da uzun süredir takip 
ettiğiniz az bulunan bir 
çizgi romanın son sayısı mı 
çıktı? Kadıköy her yerde 
bulunmayan pek çok şey için 
en doğru adreslerden. Başta 
Moda Caddesi olmak üzere 
Kadıköy’ün sürprizlerle dolu 
sokaklarındaki dükkânlara 
bir göz atın. Buralarda ilginç 
kostümlerden kupalara, 
takılardan oyuncaklara 
birbirinden değişik tasarım 
objelerine rastlayabilirsiniz. 
Hobbygalery’de yapbozun 
bin bir çeşidini, Dreamers’ta 

or have more traditional delicacies 
like stuffed sheep sausage or a 
“plum kebab” in other. 
One of the best places in 
Kadıköy for tasty, traditional 
Ottoman and Turkish cuisine 
is Yanyalı which has been 
operating since 1919. It’s most 
famous for its house specialty, 
“Yanya”-style meatballs. 
Food in Kadıköy is 
synonymous with fish. There 
are many fish restaurants, but 
Kadı Nimet is unique. Its late 
owner had a pet goose, named 
Rodi, which eventually became 
the symbol of the Kadıköy 
Market district. When Rodi 
died, a commemorative statue 
was made. The family is still 
running this restaurant, 

where you can buy your fish 
from their counter and have it 
grilled to order.

A Unique Shopping 
Alternatives 
Want to get an interesting 
birthday present for a friend? 
Or are you looking for the last 
issue of a comic book that’s 
been out of print for  
a long time? For many things 
not to be found anywhere 
else, chances are good you’ ll 
find it in Kadıköy. Moda 
Avenue is a great place and 
where you can browse lots 
of shops. The streets of 
Kadıköy are full of surprises. 
Here, you can find costumes, 
housewares, accessories and 

7
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Asırlık Baylan’ın Kup Griye’si Avrupa’da “Kup Baylan” adıyla satılıyor. 
The kup griye at century-old Baylan is famous enough to be sold as “Kup 
Baylan” in Europe.

28  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2017



film karakterlerinin 
boy boy maketlerini, 
Gerekli Şeyler’de ise çizgi 
romanların her türlüsünü 
bulabilirsiniz.

Sahaflar 
Kadıköy kitapçılar ve 
sahaflar açısından oldukça 
zengin  bir semt. Eski 
kitaplara meraklıysanız, eski 
bir kaynak ya da bir kitabın 
özel baskısını arıyorsanız 
Kadıköy imdadınıza 
yetişebilir. Sahafların 
bazıları Eski Moda Sineması, 
şimdiki Moda Sahnesi’nin 
giriş katında. Büyük 
bölümü ise çarşı içinde. 30 
kadar sahaf var Kadıköy 
genelinde. En eskilerinden 
biri Mühürdar Caddesi’ndeki 
İmge Sahaf; burada 
Osmanlıca kaynakları ve ilk 
baskıları bulabilirsiniz. İmge 
Sahaf ’ın karşısında Mücellit 
11-B Cilt Evi diğer adıyla 
Ciltçi Doğan var. Kaybolan 
bir zanaatın yaşatıldığı 
dükkânda kitaplarınızı 
ya da dergilerinizi 
ciltletebilirsiniz. Aynı 
caddedeki Barış Sahaf belli 
zamanlarda kitap mezadı 
yapıyor. Bu mezatlarda eski 
haritalar, kitaplar, dergiler 
kitapseverlerle buluşuyor. 
Müteferrika Sahaf ise 

toys. At Hobbygalery there 
are thousands of puzzles, 
Dreamers has various sizes 
of movie characters, and all 
kinds of comic books are at 
Gerekli Şeyler. 
 
Second-hand Bookshops 
Kadıköy also has a great array 
of bookshops that sell both 
new and second-hand books. If 
you like browsing old books or 
are looking for an original or 
special edition, then Kadıköy 
is your place. Some second-

hand bookshops are located at 
the entrance to Moda Sahnesi 
(formerly Moda Cinema). 
There are also many scattered 
about in the market district. 
There are almost 30 second-
hand bookshops in Kadıköy. 
One of the oldest is İmge Sahaf 
on Mühürdar Street, where 
you can find Ottoman-era 
books and first editions. Right 
across from İmge Sahaf, is 
Mücellit 11-B Bindery, AKA 
Doğan the Binder. A rapidly 
disappearing craft lives on 

9
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Kadıköy sokakları koleksiyonerler için çok cazip seçenekler sunuyor.
Kadıköy streets brim with collectors’ shops.
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Müteferrika isimli dergiyi 
de çıkartan Lütfü Seymen 
tarafından kurulmuş. 
Meraklılarının görmesinde 
fayda var. 
 
Kadıköy Çarşısı 
Kadıköy çarşısı İstanbul’un 
en renkli çarşılarından 
biri. Balıkçılar, manavlar, 
turşucular, kasaplar, 
ciğerciler, şarküteriler, 
fırınlar, lokantaların sıralı 
olduğu gerçek bir gurme 
cenneti burası. Ürünlerin 
kalitesi son derece yüksek. 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen lezzetler burada 
buluşuyor. Edremit’ten 
Bodrum’a, İznik’ten Hatay’a 
yeşil ve siyah zeytinler… 

Savaştepe mihaliçi, Kars 
gravyeri, Trakya kaşarı, İzmir 
tulumu gibi çeşit çeşit peynir, 
sucuk, pastırma, taze mezeler 
insanın iştahını kabartıyor. 
Çarşıdaki şarküterilerin 
çoğunda birkaç masalık küçük 
alanlar var. Burada oturup 
yöresel lezzetlerin ve Türk 
mutfağının nefis mezelerinin 
tadına bakabilirsiniz. 
Çarşı balıkçılarıyla da 
meşhur. Siz balık alırken 
tezgâhların tentelerinin 
üzerinde kendilerine balık 
atılmasını bekleyen martıları 
görürseniz şaşırmayın. 
İştahlı martıları bol 
pazarın. Balıkçılar zaman 
zaman birkaç hamsi atarak 
ödüllendiriyor onları.

here, and is where you can get 
your books and magazines 
bound. There are occasional 
book auctions held at Barış 
Sahaf, located on the same 
street. At these auctions, old 
maps, books, and magazines 
are on the block. Müteferrika 
Sahaf, founded by Lütfü 
Seymen, also publishes  
a magazine called 
Müteferrika. It is an essential 
stop for reading aficionados.

Kadıköy Market 
The Kadıköy Market is one of 
Istanbul’s most colorful, and is 
a true heaven for gourmands, 
who can take their pick of from 
the fish stalls, greengrocers, 
pickle shops, liver sellers, 
delicatessens, bakeries, and 

restaurants. The products 
sold here are of high quality, 
and are from all around the 
country: green and black olives 
from Edremit, Bodrum, İznik 
and Hatay; various cheeses 
like Savaştepe mihalıç, Kars 
gruyere, and Trakya kaşar; 
fermented sausages; dried 
meats; and fresh appetizers will 
all whet your appetite. Most of 
the delicatessens have a small 
area with a couple of tables for 
patrons to sit and sample cheeses 
and delicious Turkish mezes. 
While buying fish, there may be 
one of the ubiquitous seagulls, 
perched on the shop’s awning, 
waiting for you to toss them 
some fish. The fishmongers treat 
them from time to time and toss 
them some anchovies.
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Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan sebzenin, meyvenin, 
balığın en tazesi; peynirin, baharatın envai çeşidi Kadıköy 
çarşısında buluşuyor.
The freshest vegetables, fruits, and fish from all around Turkey, as well 
as a multitude of cheeses and spices, are in the Kadıköy market.
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BUZA SARILMAK

Doğanın en muazzam anıtlarındandır 
donmuş şelaleler. Bu şelalelerde 
gerçekleştirilen buz tırmanışı 
ise yaşanabilecek en heyecanlı 
deneyimlerden biri… Uluslararası 
Buz Tırmanışı Festivali’nin her yıl 
düzenlendiği Erzurum’un Uzundere ilçesi 
bu sporun ülkemizdeki en popüler adresi. 

EMBRACING THE ICE

Frozen waterfalls are among the most 
magnificent monuments in nature, 
and climbing them in this state is 
a exciting experience. Erzurum’s 
Uzundere district hosts the annual 
International Ice Climbing Festival 
and is by far the most popular place in 
Turkey to witness it.

TUNÇ FINDIK ÇETİN BAYRAM

Uzundere, Türkiye’de Sakin Şehir (Cittaslow) 
unvanını almaya hak kazanan 11 yerden biri.
Uzundere is one of the eleven places entitled to 
Slow City (Cittaslow) title in Turkey.
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Dağcılık sporunun başladığı 
17’nci yüzyıldan itibaren 
soğuğun ve buzun daimi 
vatanı sayılan yüksek 
dağlara tırmanan dağcılar, 
buz kaplı yüzeyleri de 
aşmak zorundaydılar. 
Buz, zirveye ulaşmak için 
aşılması gereken en büyük 
engellerden biriydi. 
20’nci yüzyıla gelindiğinde 
Alpler’e ve dünyadaki en 
büyük dağ silsilesi olan 
Himalayalar’daki büyük 
dağların geniş ve buzlu 
yüzlerine tırmanılmaya 
başlandı; bu rotalar 
buz tırmanışı deneyimi 
gerektiriyordu. 20’nci 
yüzyılın son çeyreğinde ise, 
donmuş şelale tırmanışı 
özel gereçleri ve eğitimi olan 
bir tırmanış disiplini olarak 
farklılaştı. 

Since the 17th century, 
mountaineers have been 
climbing the tallest peaks, but, 
eventually the sport evolved 
because climbers also needed 
to cross icy surfaces. Ice was, 
and still is, one of the biggest 
obstacles in summiting a peak. 
In the 20th century, the wide 
and icy surfaces of the Alps 
and the Himalayas (the 
world ’s tallest mountains) 
had all been climbed. These 
routes required ice climbing 
experience. In the last 
quarter of 20th century, 
frozen waterfall climbing was 
differentiated as a climbing 
discipline that required special 
equipment and training. 
In Turkey, it is nearly 
impossible to find a frozen 
waterfall in the western 
regions, (which are relatively 
warmer). The ice routes in the 
taller mountain ranges are in 

Eastern Anatolia, and the best 
conditions for frozen waterfall 
climbing are in the Uzundere 
district near Erzurum.

The Frozen Waterfalls 
of Uzundere 
Located on a major 
passageway between the Black 
Sea and Eastern Anatolia, 
the Uzundere district has 
become a favorite of outdoor 
sports enthusiasts in recent 
years. Lakes, mountains, and 
waterfalls give this region an 
amazing topography. There 
are also many alternative 
routes  around Uzundere 
where there are more than 
200 bird species and over 
100 types of endemic plants 
exceed. Bird watching, 
trekking, cycling and rock 
climbing are among the 
region’s most popular 
recreational activities.  

Ülkemize baktığımızda, 
görece ılıman iklime sahip 
olan batı bölgelerinde 
donmuş bir şelale bulmak 
neredeyse imkânsızken, 
Doğu Anadolu ortalama 
2 bin metreleri bulan 
yüksekliği; akarsuları 
ve soğuk iklimi ile buz 
tırmanışına elverişli 
bir coğrafya. Yüksek 
dağ silsilelerindeki buz 
rotalarını bir kenara 
bırakırsak donmuş şelale 
tırmanışı için en uygun 
koşulları Erzurum’un 
Uzundere ilçesi sunuyor.

Uzundere’nin  
Buzdan Şelaleleri 
Karadeniz ve Doğu Anadolu 
arasında önemli geçiş 
noktalarından birinde yer 
alan Uzundere ilçesi doğa 
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Uzundere’nin donmuş şelaleleri buz festivali süresince farklı 
ülkelerden tırmanıcıları ağırlıyor.
Uzundere’s famed frozen waterfalls draw climbers from around the world 
for the ice festival.

Önce emniyet...Tırmanıcının hayatı özel yapım iplere bağlı.
Safety first…the life of the climber depends on special ropes made 
especially for ice climbing.
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sporları tutkunlarının son 
yıllardaki gözdelerinden 
biri. Göller, dağlar, 
şelaleler bu coğrafyayı özel 
kılıyor. 200’den fazla kuş 
türünün gözlenebildiği, 
endemik bitki türlerinin 
sayısının 100’ü aştığı 
Uzundere’nin eşsiz 
coğrafyasını değerlendirmek 
için çok sayıda alternatif 
rota oluşturulmuş. 
Kuş gözlemi, trekking, 
bisiklet ve kaya tırmanışı 
burada yapılabilecek 
etkinliklerden bazıları. 
Ancak Uzundere’nin 
tanınmasında en büyük pay 
sahibi buz tutan şelalelerde 
gerçekleştirilen tırmanışlar.

Uzundere, buz tırmanışının 
Anadolu topraklarındaki 
merkezi. İlçe sınırları 
dâhilinde yüksek dağlardan 
beslenen, kışın buz tutan 
onlarca şelale bulunuyor. 
Buz Tırmanışı Festivali 
2015 yılından bu yana 
bu şelalelerin bulunduğu 
alanda düzenleniyor. Her 
yıl ocak ayında düzenlenen 
festival boyunca rengârenk 
kıyafetleri ve göz alıcı 
ekipmanlarıyla, çevreye 
hâkim olan bembeyaz 
örtünün üzerinde adeta 
parıldayan tırmanıcılar, 
yöre insanının meraklı 
bakışları arasında 
Uzundere’nin sokaklarını 

What really makes Uzundere 
famous is frozen waterfall 
climbing.

Uzundere is Anatolia’s ice 
climbing capital. There are 
tens of waterfalls that are 
fed by high mountain water 
and all of them are frozen 
in the wintertime. The Ice 
Climbing Festival has been 
organized every January 
since 2015. Throughout the 
duration of the festival, the 
colorful outfits of the climbers 
contrast with the dazzling 
white snow. Back in town, 

the  vibrant snowsuits and 
impressive equipment of the 
participants fill the streets of 
Uzundere and turn the heads 
of locals. When it’s time to 
climb, tens of foreign and 
native climbers demonstrate 
their skills on the frozen 
waterfalls of Uzundere.

How to Climb a Frozen 
Waterfall? 
Frozen waterfalls are very cold 
and always wet; therefore, 
insulated suits, gloves and 
shoes are used. It is necessary 
to use special equipment for 

 BİLGİ 
AnadoluJet’in Ankara, 
İstanbul ve Bursa’dan 

Erzurum’a uçuşları 
bulunmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için 
anadolujet.com’u ziyaret 

edebilirsiniz. 

INFO
AnadoluJet has flights 
from Ankara, İstanbul 
and Bursa to Erzurum. 
For details, please visit: 

anadolujet.com. 
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Çekiçler cam sertliğindeki  
buza saplanıyor, 
tırmanıcının maharetiyle 
kaygan kütle aşılıyor.
Climbers hammer spikes into the 
icy surface, and use them as steps. 
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dolduruyor. Tırmanış 
zamanı geldiğinde 
yurtiçinden ve yurtdışından 
onlarca sporcu Uzundere’nin 
donmuş şelalelerinde 
hünerlerini sergiliyor. 
 
Donmuş Bir Şelaleye 
Nasıl Tırmanılır? 
Donmuş şelaleler çok soğuk ve 
her daim ıslaktır; dolayısıyla 
yalıtımlı giysiler, eldivenler ve 
ayakkabılar kullanılır. Tırmanış 
için özel ekipmanlar  gereklidir; 
tırmanış ayakkabılarına 
takılan “krampon” isimli, 
keskin dişli metal gereçler ile 
her iki elle kavranan ve “buz 
aleti” olarak bilinen keskin uçlu, 
özel şekilli çekiçler tırmanışın 

olmazsa olmazlarıdır. Çekiçler 
şişe camı sertliğindeki buz 
yüzeye savrularak saplanır ve 
buz üzerinde dikey hareket 
üzerlerine basıp tutunarak 
gerçekleşir. Genelde çok dik 
olan donmuş şelalelerde 
emniyet, ip kullanılarak 
sağlanır; buza özel yapılmış 
vidalar yerleştirilerek, risk 
içeren büyük düşüşler bu 
vidalara geçirilen ipin varlığı ile 
engellenir. İniş de iple yapılır; 
kullanılan ip su çekmeyen, 
ıslanmayan nitelikte özel 
bir dağ ipidir. Buz tırmanışı, 
yukarıdan çok miktarda 
buz parçasının düştüğü bir 
aktivitedir; kask ve gözlük 
kullanmak şarttır. 

climbing. Sharp, metallic, shoe 
gear is attached to the bottom 
of climbing boots, crampons, 
and sharp, specially shaped 
ice picks  gripped by both 
hands are used by climbers.  
Metal stakes, functioning as 
steps, are affixed to the ice 
surface and allow climbers to 
move upwards, and security is 
provided by way of a rope. As 
frozen waterfalls are generally 

very steep, screws made 
especially for ice are used, 
and special mountaineering 
ropes are fastened to these 
screws. On the descent, these 
same ropes are used; these 
repel water and hence never get 
wet. Ice climbing is a hazardous 
activity where lots of icy shards 
can fall from above, therefore 
requiring the use of a helmet and 
protective eyewear.

 Uluslararası Buz Tırmanış Festivali
Uzundere’de donmuş şelalelere tırmanış, Erzurum ATAK Doğa 
Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Çetin Bayram’ın, 

bölgede ilk çıkılan donmuş şelale olan Serafin Şelalesi’ne 
tırmanmak için bu satırların yazarını bölgeye davet etmesiyle 

2011 yılının Ocak ayında başladı. 30 metrelik ilk çıkışın ardından 
değişik zorluk ve uzunlukta yeni donmuş şelale rotaları birbirini 
izledi. Belediye ve valiliğin desteklediği festival ilk olarak 2015 

yılında düzenlendi. 

International Ice Climbing Festival
Frozen waterfall climbing in Uzundere started in January 2011 when 

Çetin Bayram, President of the ATAK Outdoor Sports and Search & 
Rescue Association, invited the author of this article to climb Serafin 

Waterfalls, the first frozen waterfall to have ever been climbed in 
this region. After reaching 30 meters on the first climb, new frozen 
waterfall routes of different difficulties and lengths followed were 

quick to follow. The inaugural festival was held in 2015. 
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Buz tırmanışı özel ekipmanlar gerektiren bir spor dalı.
Ice climbing requires special equipment.

Erzurum-Uzundere Uluslararası Buz Tırmanış Festivali’nin 3’üncüsü 27-
31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
The 3rd Annual Erzurum-Uzundere International Ice Climbing Festival takes 
place between January 27-31.

6
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MUTLU DURSUN

HER MAKAMDA ŞİFA                                                                                                                      

SAĞLIK MÜZESİ
Musikinin su sesiyle, şefkatin tıbbi 

yöntemlerle birleştiği Edirne Darüşşifası 
günümüz hastanelerinin öncüsü kabul 

ediliyor. Osmanlı medeniyetinin sembol 
yapılarından olan Şifahane, araştırma 

ve uygulama çalışmalarıyla Avrupa’daki 
modern tıp kurumları için ilham kaynağı 
olmuş. Tarihi mekan bugün müze olarak 

hizmet veriyor.

Edirne’s Darüşşifa (hospital) was where 
music was medicine. Along with the 

sounds of water bubbling in the fountain 
and its compassionate staff, it was the 
forerunner of contemporary hospitals. 

The Şifahane was an Ottoman-era 
institution whose research and facilities 

rivalled those of Europe. Today, it is open 
to the public as a museum.

FATİH MEHMET ÖZDEMİR

THE HEALING POWER OF MUSIC HEALTH MUSEUM
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Cami, medrese, imarethane, 
sübyan mektebi gibi 
bölümleriyle geniş bir 
alana yayılan II. Bayezid 
Külliyesi’nin bir parçası 
olarak 1484 yılında 
inşasına başlanıyor 
Darüşşifa’nın. Evliya Çelebi 
ünlü “Seyahatname”sinde 
buradan “Dille tarif edilmez, 
kalemle yazılmaz.” diye haklı 
olarak övgüyle bahsediyor. 
2004 yılında Avrupa 
Birliği Müze Ödülü’nü, 
2007 yılında yine Avrupa 
Birliği tarafından verilen 
En İyi Sunum Ödülü’nü 
alan Darüşşifa’nın Sağlık 
Müzesi’ne dönüştürülmüş 
hâlini mümkün olsaydı 
da gezebilseydi büyük 
seyyahımız bu sefer kalemine 

Darüşşifa, built in 1484 as 
a part of the Bayezid II Social 
Complex, encompassed 
a large area that was home to 
a mosque, madrasah, 
almshouse, and primary school. 
Evliya Çelebi, in his famous 
book, Seyahatname, accurately 
praised the hospital, writing, 
“… (it) cannot be described with 
words, and cannot be written 
by a pen.” If only Evliya could 
see Darüşşifa’s transformation 
into a health museum, which 
won the European Union’s 
Museum Award in 2004 and 
the European Union’s  Best 

Presentation Award in 2007, he 
wouldn’t have been able to stop 
writing… and who knows what 
he would have gone on to say! 
Historically known far and wide 
for their advanced treatments, 
it had a solid reputation. At the 
time, the Şifahane had three 
sections. There was a clinic, 
the kitchen and administrative 
space in the third, patient 
rooms and a musical stage. 
The hexagonal stage area is 
multi-domed structure and was 
intended to be a place where 
patients could receive musical 
therapy and socialize, too. 

ket vurmaz ve bize daha 
neler neler aktarırdı kim 
bilir! 
Kendi döneminde bile bir 
ileri tedavi yöntemleriyle 
bir farkındalık oluşturan 
ve yüzlerce yıl aralıksız 
hizmet veren Şifahane üç 
bölümden oluşuyor. Birinci 
bölümünde günümüz 
deyimiyle poliklinikler; 
ikinci bölümünde özel 
diyet mutfağı ve personel 
odaları; üçüncü bölümünde 
ise yatak odaları ve musiki 
sahnesi bulunuyor. Musiki 
sahnesinin bulunduğu 
altıgen planlı ve çok kubbeli 
yapı, hastaların pek çok 
ihtiyacının karşılandığı bir 
yer olarak tasarlanmış. 
Müzeye adımınızı attığınız 
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Maket canlandırmalarla hekimlerin günlük çalışmalarından kesitler 
sunuluyor. 
Life size models help depict the daily lives of doctors and medical staff.

Darüşşifa’nın dikkat çeken yönlerinden biri de tedavide musiki, su sesi ve 
güzel kokuların kullanılmış olması. 
The Darüşşifa Hospital employed music, water sounds and aromatherapy as 
a part of patient treatment.

II. Bayezid Darüşşifası, çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden tasarlanarak 
2015 Mayıs’ında ziyarete açıldı.
The former Bayezid II Darüşşifa Hospital was converted into a contemporary 
museum and opened in May 2015.
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an, 10 kişiden oluşan 
hanende ve sazende 
topluluğunu temsilen maket 
canlandırma karşılıyor sizi. 
Müderristen ders çalışan 
öğrenciye, hastadan hasta 
bakıcıya, hekimden eczacıya 
kadar; bir hastane ve tıp 
merkezinde görev alan tüm 
personelin gerçekçi maketleri 
“Yardım için buradayız.” 
diyor sanki. Bu hâliyle 
Şifahane “Yaşayan Müze” 
unvanını fazlasıyla hak 
ediyor. 
Müzeyi gezerken duyacağınız 
Klasik Türk Musikisi 
ezgileri, bir zamanlar 
burada uygulanan tedavi 
yönteminin en güzel örneğini 
tasvir ediyor. Havale ve 
felç rahatsızlıkları için 

“Rast”, asabiye hastaları 
için “Irak”, zihni açmak için 
“İsfahan” makamında ezgiler 
seslendiriliyor. Küpeli Saliha 
Hatun’un fıtık ameliyatları 
yaptığını, göz hastalıklarına 
şifa arandığını ve birbirinden 
farklı pek çok branşta ilklere 
sahne olmuş bir uygulama 
merkezi olduğunu da burada 
öğreniyoruz. 
Darüşşifa’nın yanında 
yer alan medrese ise 
2008 yılında müzenin 
15’inci yüzyılda tıp 
eğitimini sergileyen bir 
bölümü olarak hizmete 
açılmış. Osmanlı cerrahı 
Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun 
“Cerrâhiyetü’l- Hâniye” 
adlı eserindeki 
minyatürlerle dönemin tıp 

When you enter the museum, 
ten life-size models of singers 
and musicians will be on hand 
to greet you. There are also 
models of professors, students, 
patients, nurses, doctors, and 
pharmacists – and they all 
seem to really be saying, “We’re 
here to help.” It seems the 
Şifahane truly deserves its title 
as a “Living Museum.” 
While walking around the 
museum, you’ ll hear the same 
classic Turkish melodies 
(maqam) used in treatment 
long ago. If patients were 
convulsing or were experiencing 
a stroke, a Rast maqam was 
played; for those suffering 
from nervous disorders, an 

Irak maqam was used; and 
for relaxing the mind, the 
İsfahan maqam was played. 
We learned that Küpeli Saliha 
Hatun performed hernioplasty 
operations and eye diseases 
were treated, too. It was  
a functioning surgery center 
that used the groundbreaking 
advancements being discovered 
in many branches of medicine.  
The madrasah, located next 
to the Darüşşifa, joined the 
museum in 2008. Here, visitors 
can learn all about medical 
education in the 15th century, 
via exhibits and panels in 
the actual classrooms of the 
madrasah, which includes 
“Cerrâhiyetü’ l-Hâniye”, 
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Müzede reçeteye göre hazırlanıp 
hastaya  verilen ilaçların 
hammaddeleri de sergileniyor.
Among the museum’s exhibitions 
are the raw materials used in the 
preparation of the medication.

İlaçların hazırlanmasından 
sorumlu olan eczacı, 1 baştabip,  
2 tabip, 2 göz uzmanı, 2 operatörle 
birlikte Darüşşifa kadrosunu 
oluşturuyordu. 
The Darüşşifa Hospital team 
included a chief physician, two 
doctors, two ophthalmologists, two 
surgeons, and one pharmacist.

 BİLGİ 
AnadoluJet’in Ankara 

Esenboğa Havaalanı’ndan  
Çorlu’ya uçuşları 

bulunmaktadır. Çorlu’dan 
karayoluyla Edirne’ye 

ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi 
için anadolujet.com’u ziyaret 

edebilirsiniz.

INFO
AnadoluJet has flights from 
Ankara Esenboğa Airport to 

Çorlu. You can reach Edirne from 
Çorlu via highway. For details, 
please visit: anadolujet.com. 
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anlayışı bu medresenin 
dershanelerindeki 
panolardan izlenebiliyor. 
Yine aynı eserden 
yararlanılarak oluşturulan 
maketler sayesinde, 
dönemin tıp alanındaki 
uygulamalarını ve 
medresenin gündelik 
hayatından kesitleri 
görebilmeniz de mümkün. 
Külliyenin ilk harcını kendi 
eliyle koyan II. Bayezid’in 

yaptırdığı bu abidevi eser 
Osmanlı’nın Anadolu Türk 
beyliklerinden, Bizans’tan, 
Antik Yunan’dan ve İslam 
uygarlığından devraldığı 
tıp geleneğinin bu dönemde 
eriştiği noktayı “Yaşayan 
Müze” konseptiyle gelecek 
nesillere taşıyor. Çok sayıda 
yerli ve yabancı gezginin 
gelip gördüğü, gezdiği müze 
her gün 09:00-17:30 saatleri 
arasında ziyaret edilebiliyor.

a series of miniatures 
drawn by Ottoman surgeon 
Şerafeddin Sabuncuoğlu. 
Also, there are wax models on 
display that demonstrate the 
various medical operations of 
the period, as well as daily life 
in the madrasah. 
Bayezid II, who not only 
commissioned the complex 
but put down the first mortar 
of the foundation himself, 
gave us a landmark that 

helped preserve the medical 
traditions of the Ottomans, 
which is comprised of the same 
aspects that make up Anatolia: 
Byzantine, Greek and Islamic 
civilizations. It is for all of 
these reasons that the Health 
Museum is also called “The 
Living Museum.” The museum 
is popular with both foreign 
and domestic tourists; it’s 
open every day baetween 9:00 
am -5:30 pm.

6 Edirne’nin en önemli yapılarından II. Bayezid Külliyesi Tunca Nehri kıyısında yer alıyor.  
The Beyezid II Social Complex is located on the banks of the Tunca River, and is one of Edirne’s most important landmarks.
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Buzul göllerini selamlayarak karlı doruklarına 
ulaşabileceğiniz Anadolu’nun beş zirvesi, 
unutulmaz maceralar yaşamak isteyen adrenalin 
tutkunlarını bekliyor.

These five grand Anatolian mountains bewitch 
anyone that lays eyes upon them. Their snowcapped 
slopes and glacial lakes beckon adrenaline seekers 
looking for an unforgettable adventure.

ANADOLU’NUN BEŞ ZİRVESİ 

DORUKLARI BULUTLARA SEVDALI DAĞLAR 
WHERE PEAKS MEET THE CLOUDS: FIVE MOUNTAINS IN ANATOLIA 

ERSİN DEMİREL
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AĞRI DAĞI

Eski Türklerin Eğri Dağ, 
İranlıların Küh-i Nuh, 
Arapların Cebel ül Haris 
(Büyük Ağrı), Ermenilerin 
Masis, Batı toplumlarının 
ise Ararat adıyla andıkları 
Ağrı Dağı, 5137 metrelik 
yüksekliğiyle Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın en yüksek 
dağıdır. Kuzeyde Iğdır il 
sınırında bulunan buzul 
vadisi Ahura Çukuru, 
güneydeki buzul vadisi ise 
Öküz Deresi adıyla anılır. 
2004 yılında millî park 
ilan edilen Ağrı Dağı dört 
mevsim boyunca zirvesinde 
erimeyen karları ve takke 
buzuluyla kaplı volkanik 
yapısıyla maceraseverler 

MOUNT AĞRI

The Old Turks called it Eğri 
Mountain; the Iranians called 
it Küh-i Nuh; for the Arabs, 
it was Cebel ül Haris (Great 
Ağrı); for the Armenians, 
Masis; and, to the Western 
world, it was Mount Ararat. 
No matter what you call it, 
Mount Ağrı is Europe’s highest 
mountain at a height of 5,137 
meters. Its northern glacial 
valley, in Iğdır province, is 
Ahura Pit, and the glacial 
valley to the south is Öküz 
Deresi. 
Formed by volcanic activity, 
Mount Ağrı was declared  
a national park in 2004, and 
its year-round snowy summit 
attracts adventure seekers.  

2

2

1
1

3

3

Iğdır rotası (kuzey rotası) teknik tırmanış içermesinden dolayı deneyimli 
dağcılar için uygun.
The Iğdır route (the north route) is suitable only for experienced mountaineers as 
it includes technical climbing.

Ağrı Dağı ilk olarak 1829’da, Alman doğa bilimci ve gezgin Friedrich Parrot 
tarafından aşıldı.
Mount Ağrı was first climbed in by the German naturalist and traveler Friedrich 
Parrot in 1829. 

Amatörler için uygun olan rota Doğubayazıt’a 15 kilometre mesafedeki Eli 
köyünden başlıyor.
The amateur route starts from the village of Eli village, 15 kilometers from 
Doğubayazıt.

için bir cazibe noktası. 
Lav püskürtmesi sonucu 
oluşan jeolojik yapısının 
yanında Türkiye’nin en 
büyük buzuluna da sahip 
olan dağ, kutsal kitaplara 
konu olan Hz. Nuh’un 
(a.s.) Gemisi efsanesiyle 
de biliniyor. Ağrı Dağı’na 
tırmanış için birkaç farklı 
rota bulunmakta. Turistik 
tırmanış Doğubayazıt’a 15 
kilometre mesafedeki Eli 
köyünden başlar. 3200 ve 
4200 metredeki kamplarda, 
yüksek irtifaya uyum 
sağlandıktan sonra zirve çıkışı 
yapılır. Bu aktivitenin süresi 
performansa göre 8-12 saat 
arasında değişebilir.

Its cap glacier is the largest in 
Turkey. The mountain is also 
the site of where Noah’s Ark, 
mentioned in many sacred 
books is believed to rest. 
There are a couple of routes 
that ascend to the top of 
Mount Ağrı. Most climbers 
start from the village of Eli, 
about 15 kilometers from 
the district of Doğubayazıt. 
Only after spending some 
time in altitude acclimation 
camps at both 3,200 and 
4,200 meters, can the ascent 
to the summit begin. In 
total, the duration of the 
ascent can vary between 
8-12 hours depending on a 
climber’s skill level.



BU MASALDA YERİNİZ HAZIR!

/ MagnaHotels / MagnaHotels Erciyes Dağı, Kayseri www.magnahotels.com T. +90 352 333 30 14-23 (pbx)

Dünya mutfağı ve yöresel lezzetleri ile Apex Cafe, 

Apres-Ski partileri ile Arctic Lounge, Dj performansları ve 

konserler ile Arctic Bar, birinci sınıf ekipmanları ile kayak 

odası, alışveriş için SPX, yöresel tatlar için Çemen’s 

Gurme ile sizin için her şeyi düşündük.

Kendinizi evinizde hissedeceğiniz sımsıcak dekorasyonu ile 

birinci sınıf konaklama, Sushi Bar ve gurme mutfağı, Spa ve 

çocuk bakım hizmeti ile tatiliniz tam bir keyfe dönüşecek.
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SÜPHAN DAĞI 

Süphan, Van Gölü’nün 
kuzeyinde Adilcevaz-Erciş 
ve Patnos ilçeleri arasında 
yükselir. Bitlis ile Ağrı il 
sınırları içerisinde kalan dağın 
en yüksek iki zirvesi (4058 
m ve 4054 m) Adilcevaz ile 
Patnos ilçelerindedir. Sönmüş 
bir volkan olan Süphan 
Dağı’nın tepe noktasında ikinci 
bir kubbe yer alır.  
Anadolu’nun üçüncü en yüksek 
doruğu olan dağın zirvesi 
bir örtü buzuluyla kaplıdır. 
Ayrıca bu alanda iki buzul gölü 
yer alır. Güney tarafında yer 
alan Van Gölü engin bir deniz 
şeklinde görünür. Tırmanış 
sırasında sadece Van Gölü değil 
Aygır ve Sodalı Göl de fotoğraf 
makinelerine adeta poz verir. 
Süphan Dağı tırmanışları genel 
olarak klasik Doğu Rotası’ndan 
yapılır. Kuzeydeki Patnos 
tarafında ise sert ve zorlu bir 
parkur bulunur.

MOUNT SÜPHAN 
 
Mount Süphan is an extinct 
volcano that soars above Lake 
Van, and it rises between 
the cities of Bitlis and Ağrı. 
Its two highest peaks (4,058 
and 4,054 meters) are in two 
different districts: Adilcevaz-
Eriş and Patnos. 
The higher summit is the third 
highest peak in Anatolia, is 
capped by a glacier, and has 
two glacial lakes. Lake Van, 
to the south appears as a vast 
sea. During the climb, not only 
Lake Van but Aygır and Sodalı 
Lakes will also appear. A climb 
to the summit of Mount Süphan 
generally starts from the classic 
Eastern Route. On the northern 
Patnos side is a harsher and 
more challenging route.
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Hava şartları uygun olduğunda Süphan’ın zirvesinden Büyük Ağrı Dağı, Van 
Gölü; Patnos ve Erciş ilçeleri ile Van şehir merkezi görülebiliyor.
When weather conditions allow, Mount Ağrı, Lake Van, downtown Van and the 
districts of Patnos and Erciş can be seen from atop Mount Süphan.

Süphan Dağı buzul gölleriyle kaplı.
Mount Süphan has many glacial lakes.
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KAÇKARLAR 

Doğu-batı ekseninde uzanan 
Doğu Karadeniz Dağları, 
Karadeniz ile İç Anadolu’yu 
doğal bir bariyer gibi 
birbirinden ayırır. Fırtına 
Deresi ile Çat Deresi vadileri 
zengin flora çeşitliliği ve 
buzulları ile dikkat çeker. 1994 
yılında millî park ilan edilen 
Kaçkarlar, Doğu Karadeniz 
dağ silsilesinin en renkli 
parçasıdır. 
Kaçkarlar’ın morfolojik 
karakteri bölgede buzul 
göllerinin oluşumuna olanak 
tanıyan en önemli etkendir. 
Bölgenin karakteristik özelliği 
olan bol yağış, sis, yüksek 
kesimlerdeki soğuk hava ve 
eriyen karlar, 250’ye yakın 
buzul gölünün beslenmesine 
olanak tanır. Kaçkar Dağları, 
Ağrı ve Hakkâri buzullarından 
sonra ülkemizin üçüncü 
büyük buzuluna ev sahipliği 
yapar. Doğa tutkunlarının 
vazgeçilmez adreslerinden 
olan, Türkiye’nin en yüksek 
dördüncü zirvesine (3932 m) 
sahip olan Kaçkarlar, hemen 
herkesin tırmanabileceği bir 
zorluk seviyesine sahiptir.

KAÇKAR MOUNTAINS 

The Eastern Black Sea 
Mountains sweep from east 
to west, and form a natural 
barrier between the Black Sea 
and Central Anatolia. The 
Fırtına River and Çat River 
valleys’ diverse flora and 
glaciers draw visitors all year 
round. Declared a national 
park in 1994, the Kaçkar 
Mountains range are easily 
the most spectacular in the 
entire Eastern Black Sea 
Mountain chain. 
The Kaçkar Mountains’ glacial 
lakes are due to the region’s 
meteorological characteristics: 
the combination of its altitude, 
along with the high rainfall, fog, 
low temperatures and melting 
snow have created 250 glacial 
lakes. The third-largest glacial 
lake in Turkey is in the Kaçkar 
Mountains; other lakes fed 
by the glaciers in the Ağrı and 
Hakkari districts precede it. 
Home to the fourth-highest 
peak in Turkey at 3,932 meters, 
the Kaçkar Mountains are 
an essential destination for 
nature lovers, and should be 
discovered by everyone.
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Bol yağış ve eriyen karlar, 250’ye yakın buzul gölünü besliyor.
The high amount of rainfall and melting snow feed approximately 250 glacial lakes.

Kaçkarlar’ın jeolojik özellikleri bölgede buzul göllerinin oluşumuna olanak 
tanıyan en önemli etken. 
The meteorology and geography of the Kaçkar Mountains led to glacial 
lake formation.
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ERCİYES DAĞI

Antik Mazaka kentine 
ait sikkelerde konisinden 
alevler fışkıran görüntüsüyle 
betimlenen Erciyes Dağı, aslında 
sönmüş bir volkandır. Strabon’un 
“Geographica” adlı eserinde 
“dağların en yükseği” diye 
bahsettiği Erciyes, Türkiye’nin 
en yüksek beşinci zirvesi (3916 
m) unvanını taşır. Antik Çağ’da 
Argaios ismiyle anılan dağ, 
Kapadokya’nın eski başkenti 
Kayseri şehir merkezinin 25 
kilometre güneybatısındadır. 
Erciyes’in bugünkü ana volkan 
konisi, andezit lavlarının 
püskürmesi sırasında eski volkan 
temelinin parçalanmasıyla açılan 
devasa çukurda oluşmuştur. 
Erciyes’ten çıkan küllerin 

MOUNT ERCİYES

In the ancient city of Mazaka, 
the coins that were minted there 
depict Mount Erciyes as  
a fire-breathing volcano, but, in 
all actuality, it is extinct. Deemed 
“the highest of mountains” by 
Strabo in his work Geographica, 
Mount Erciyes is the fifth-
highest peak in Turkey at 3,916 
meters. Known as Argaios in 
ancient times, Mt. Erciyes is 
25 kilometers southwest of the 
city of Kayseri, the seat of the 
Cappadocian region today. 
The former volcanic cone of Mt. 
Erciyes is now a huge pit; the 
collapsing of the cone occurred 
during an eruption of andesitic 
lava. It’s agreed upon widely 
today that the wind carried away 

rüzgârla kilometrelerce 
uzaklara taşınarak Kapadokya 
bölgesindeki peribacalarını 
oluşturduğu düşünülmektedir. 
“Ekolojik bir ada” olarak 
adlandırabileceğimiz dağın 
çevresi orman, bozkır, alpin 
çayırlar, kayalık yamaçlar, koni 
tepeleri ve buzullar ile kaplıdır. 
Yaklaşık 18 kilometre çapında 
olan ve 1100 kilometrekarelik 
bir alanı kaplayan Erciyes 
hem “Önemli Bitki Alanı” 
hem de “Önemli Kuş Alanı” 
statülerine sahiptir. Zirve çıkışı 
için dağın doğu yüzünde Tekir 
Yaylası, kuzey yamacında ise 
Sütdonduran Yaylası başlangıç 
noktası olarak kullanılır.

the ashes from Mt. Erciyes for 
many kilometers, thus creating 
the fairy chimneys, the symbol of 
Cappadocia. 
Mt. Erciyes’ many biodomes and 
geographical features have created 
an “ecological island” that is 
made up of forests, plains, alpine 
meadows, rocky hillsides, cratered 
hills and glaciers. Covering a region 
of 1,100 square kilometers that’s 
18 kilometers wide, Mt. Erciyes 
has the designation of being both 
a “Substantial Plant Region” and 
a “Significant Bird Site”.  Those 
wishing to climb the summit can 
start their ascent from either 
Tekir Plateau, on the east side of 
the mountain, or Sütdonduran 
Plateau to the north.

8 Doğu ya da kuzey yönünden tırmanışı seçenler, yaklaşık 14 saatlik bir yürüyüşü göze alarak Erciyes’in diğer tarafına geçebiliyor.
Those climbing from the eastern or northern route can access the other side of the Erciyes Mountain via a 14-hour trek.
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KÜÇÜK AĞRI DAĞI

Batısındaki büyük 
kardeşi Ağrı ile birlikte 
Doğubayazıt’ın karşısında 
heybetle yükselen Küçük 
Ağrı, Türkiye’nin en yüksek 
altıncı dağıdır (3896 m). 2500 
metreye kadar ortak bir taban 
üzerinde yükselen Büyük ve 
Küçük Ağrı konileri, yaklaşık 
14 kilometre uzunluğundaki 
Serdarbulak Geçidi (2687 m) 
ile birbirinden ayrılır. Eski 
kervan yolu üzerindeki bu 
geçitte, Iğdır’a ve Ağrı’ya ait 
birçok yayla yer alır. 
Küçük Ağrı, ülkemizde 
tırmanışı en zor dağlardan 
biridir. Bunda en önemli 
etken, zirve noktasına 

MOUNT LITTLE AĞRI

Soaring above the district of 
Doğubayazıt, with big brother 
Mt. Ağrı to the west, is 
Little Ağrı, the sixth-highest 
mountain in Turkey at 3,896 
meters. Both mountains sit at 
an elevation of  2,500 meters, 
and are separated by the 
14-kilometer-long Serdarbulak 
Pass (2,687 m). Once a caravan 
road, it also leads to other 
plateaus in the Iğdır and Ağrı 
regions. 
Little Ağrı is one of Turkey’s 
most difficult mountains to 

doğru giderek sivrileşen 
yapısı ve yumuşak 
kumlu bir yüzeye sahip 
olmasıdır. Dağın çıkışa en 
uygun bölgesi kuzeybatı 
yamacıdır. Küçük Ağrı Dağı 
tırmanışının başlangıcı 
Doğubayazıt ilçesine 22 
kilometre mesafedeki 
Güngören Yaylası’dır. 
Yaylaya ulaşmak için önce 
ilçe merkezine 15 kilometre 
mesafedeki aynı isimli köye 
gelmek gerekir. Köy ile yayla 
arasındaki bölge, volkanik 
patlamalar sonucu oluşan 
lav akıntısı ve Ay yüzeyine 
benzeyen oluşumlarıyla görsel 
açıdan etkileyici bir alandır.

summit, with the biggest reasons 
being its very steep slopes 
and loose rock surfaces. The 
Güngören Plateau, 22 kilometers 
outside Doğubayazıt, is the 
best place from which to start 
a climb of Little Ağrı. To reach 
the plateau, go to the village of 
the same name, 15 kilometers 
from Doğubayazıt. The region 
between the village and the 
plateau is visually impressive; 
lava streams from ancient 
volcanic eruptions resemble the 
surface of the moon.
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Küçük Ağrı, Anadolu’nun tırmanışı en zor dağları arasında gösteriliyor.
Little Ağrı is one of the hardest mountains to climb in Anatolia.

Dağın çıkışa en uygun bölgesi kuzeybatı yamacı. 
The easiest mountain trail is located on its northwestern hillside.
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DEVELERİN GÖLGESİNDE

BAYRAM HAVASI

Çoluk çocuk, eş dost, hısım akraba 
toplanır; davullar, zurnalar çalınır. 

Geleneklere uygun şekilde süslenen 
develer er meydanında arz-ı endam 

eder… Yörük-Türkmen yaşamının renkli 
eğlencesi deve güreşleri her seferinde 

bayram havası yaşatır Anadolu’da...

A FESTIVE AFFAIR 
 IN THE SHADOW OF CAMELS

Everyone-children, parents, relatives 
and friends gather together to 

listen to horns and drums. Camels in 
traditional costumes appear on the 

field. Camel wrestling is a festive 
affair in Anatolia, and long a part of 

the nomadic Turkmen culture.

CİHAN KARACA
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Çocukluğumuzda, çan 
seslerini duyar duymaz 
en heyecanlı yerinde bile 
olsak oyunumuzu bırakır 
ve seslerin geldiği yöne 
doğru yalınayak, hızla 
koşmaya başlardık. Ne 
mutlu bize ki tam da bizim 
sokağın girişinde develeri 
yakalardık. Heyecanla ve 
biraz da ürkerek develerin 
görkemli geçişini izlerdik. 
O yaşta bile dikkatimizi 
çekerdi develerin salına 
salına mağrur yürüyüşü. 
Belki de kalabalığın 
gözlerini üzerinde hisseden 

When we were children, the 
minute we heard the bell ring, 
we would drop the game we 
were playing -even if we were 
right in the middle of it - and 
quickly run, barefoot, in the 
direction of the bell. We were 
excited at the thought of 
being able to catch the camel 
procession at the beginning 
of our street. Excited and 
awestruck, we would watch the 
magnificent parade of camels. 
Even at that age, we loved to 
see them walk so nobly. Feeling 
all eyes upon it, a camel would 
hold its head high, or even 
sometimes turn its head in 
our direction to greet us with 
a slight expression. These 
creatures were heading to the 
camel wrestling field, as we 
were told.

A 200-year-old Tradition 
A tradition unique to our 
country, camel wrestling as 
a sport was developed by the 
nomadic Turkmen people. 
Starting in November and going 
until March, camel wrestling 
can be found all over Turkey, 
particularly in Aydın, but also 
in İzmir, Manisa, Denizli, 
Burdur, Muğla, Isparta, Antalya, 
Çanakkale, and Balıkesir. 
Pre-event activities are held 
either on football fields or 
fairgrounds. Barbecues are 
fired up, tea urns are turned 
on, carpets are laid down, food 
is served, and sunflower seeds 
are eaten. Horns and drums are 
played, the zeybek is danced, and 
chants are sung for the wrestling 
camels. This modest and yet 
colorful Anatolian event is pretty 

deve, başını iyice havaya 
diker, arada bir kafasını 
çevirerek bize bakar, halkı 
belli belirsiz bir ifadeyle 
selamlardı. Duyduğumuza 
göre, deve güreşi sahasına 
giderlermiş.  

200 Yıllık Gelenek 
Ülkemize has bir gelenek 
olan deve güreşleri Yörük-
Türkmen yaşamı içinde 
ortaya çıkar. Kasım ayından 
başlayıp marta kadar süren 
etkinlikler Aydın başta 
olmak üzere İzmir, Manisa, 
Denizli, Burdur, Muğla, 
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Meydanda develerden önce Zeybekler hünerlerini gösteriyor.
Before the arrival of the camels, zeybek dancers take to  the field.

Yörükler, atlı-göçebe kültürü uzun süredir devam ettiren Türk 
topluluklarındandır.
Nomadic communities rely heavily on horses as they roam from place to place 

Devenin beslenme ve bakım işlerini deve sahipleri ya da deve sahiplerinin 
tuttukları, “savran” olarak adlandırılan bakıcılar yapıyor.
Camels are cared for and fed by their savran - their owners. 
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Güreşecek develer, er meydanına 
çıkmadan önce sahipleri 
tarafından motive ediliyor. 
Camels are encouraged by their 
owners before the match. 

Tek hörgüçlü dişi deve (yoz) 
ile çift hörgüçlü erkek devenin 
(buhur) birleşmesiyle meydana 
gelen tülüler güreşler için özel 
olarak yetiştiriliyor.
Bred from the dromedary male 
camel (yoz) and Bactrian female 
camel (buhur), tülüs are raised 
especially for wrestling.

Isparta, Antalya, Çanakkale, 
Balıkesir şehirlerinde 
düzenlenir. 
Futbol sahalarında veya 
güreşe uygun düzlüklerde 
düzenlenen bu etkinliklerde 
önce mangallar yakılır, 
semaverler ateşlenir, yerlere 
halılar serilir, yemekler 
yenilir, çekirdek çitlenir... 
Davullar, zurnalar çalınır; 
zeybekler oynanır, güreşen 
develere tezahürat yapılır. 
Piknik havasında geçer 
Anadolu insanının mütevazı 
ama bir o kadar da renkli 
eğlencesi. Güreş takvimi 
çoluk çocuk, eş dost, hısım 
akraba rahatça gidebilsin, 
uzun zamandır birbirini 
göremeyenler buluşsun 
diye hafta sonlarında 
düzenlenecek şekilde 
ayarlanır. Her seferinde 
ortama bayram havası 
hâkim olur. 
Yaklaşık 200 yıllık bir 
gelenektir deve güreşleri. 
İlk kez Aydın’ın Germencik 
ilçesi Hıdırbeyli köyünde 
yapıldığı söylenir. 
Kervanların molası 
sırasında develerin kendi 
aralarında güreştiğini gören 

deve sahiplerinin buna ilgi 
duyup oyalanma vesilesi 
olarak görmesiyle başlamış; 
zamanla halkın da ilgi 
göstermesiyle bir eğlence 
hâline dönüşmüştür. 
Güreş develerine “tülü” 
adı verilir. Yaz aylarında 
beslenip kuvvetlenen 
develer kış aylarında güreşe 
hazır hâle gelir. Devecilerin 
tabiriyle “kızmaya” başlayan 
develerin sırtlarına “havut” 
adı verilen deve semeri 
vurulur. Renkli kumaşlar 
ve bayraklarla süslenmiş 
havutların arka kısmına 
devenin ismi yazılır. Aldığı 
galibiyetlerle efsaneleşen 
develere çoğunlukla 
“Sarızeybek”, “Yörükali” 
gibi, efeliği çağrıştıran 
isimler verilir.  
Güreşlerden bir gün önce 
geleneklere uygun şekilde 
süslenen develer, davul-
zurna eşliğinde şehir 
içinde arz-ı endam eder. 
Aynı günün akşamında ise 
deve sahiplerinin kendi 
aralarındaki dostluklarını 
pekiştirmek ve biraz 
da ticaret yapmak için 
toplandıkları “halı gecesi” 

much like a picnic. Wrestling 
is held on weekends so that 
families and friends can easily 
attend. Relatives that can’t 
see each other as often as they 
would like converge here. It’s 
always a festive atmosphere. 
Camel wrestling is a tradition 
that dates back two hundred 
years. It is said that it first took 
place in the village of Hıdırbeyli 
in Aydın’s Germencik district. 
It all began when owners saw 
their camels wrestling each 
other when their caravans had 
stopped to rest. It was a source 
of entertainment for them and 
has since become entertainment 
for everyone.  

Wrestling camels, known as 
tülü, are fed and nourished 
throughout the summer so that 
they can wrestle in winter, 
and the camels are in heat at 
the time of the match so that 
they are at their peak strength. 
Before being marched to the 
meydan (square), the saddle-like 
havut is placed on their back. 
The back of the havut is 
decorated with colorful fabrics 
and flags, and is where the 
camel’s name is emblazoned. 
Winning camels generally have 
efelik-associated names. Efe is an 
Aegean region term for a brave 
man; and many camels have 
names that indicate courage like 
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düzenlenir. Açık artırma ile 
halı satıldığı için bu isimle 
anılan etkinlikte yöre türküleri 
söylenir, zeybek oynanır. 
 
Er Meydanı 
Güreş günü geldiğinde 
er meydanının süslü 
develeri kadar dikkat çeken 
cazgırların da hünerlerini 
göstermeleri beklenir. 
Bu renkli simalar develer 
için methiyeler düzer, 
kendilerine has kafiyeli şiir 
ve manilerle güreşlere renk 
katarlar: 
“Seyrediyoruz arkadaşı/ 
Gidiyor gayet fiyakalı/ 

Rakibine teke iniyor/ 
Salihli’ den büyük 
Zonguldaklı…” 
İyiden iyiye güreşin 
havasına giren develerin 
ağızlarındaki köpük 
mücadeleye hazır 
olduklarını gösterir. 
Artık sahne alma zamanı 
gelmiştir. 
Develer güreşme stillerine 
göre tanımlanır: Sağdan 
güreşen develere “sağcı”, 
soldan güreşen develere 
“solcu”, rakibinin ayağına 
çelme takanlara “çengelci”, 
rakibini yıkmak ve kaçırmak 
için yanına gelerek iten 

Sarızeybek and Yörükali. 
The day before wrestling, the 
camels don their traditional 
costumes and parade through 
the city accompanied by horns 
and drums. That same evening, 
an event called halı gecesi 
(carpet night) is organized, and 
is where camel owners meet, 
chat, and do business. It’s also 
where carpets are auctioned off, 
local folk songs are sung, and 
the zeybek dance is performed.

The Competition Field 
On wrestling day, the 
entertaining criers announce 
the arrival of the decorated 

camels onto the field. These 
colorful characters sing praises 
for the camels, and enliven the 
atmosphere with special poems 
and songs: 
“Watch the camel from Salihli, 
walking, being very showy, 
He will head butt his much-larger 
opponent from Zonguldak…”  
When the foam appears on 
the camel’s mouth, it means 
they’re ready to take to the 
stage and wrestle. 
Camels are categorized according to 
their wrestling styles: camels which 
wrestle from the right are called 
sağcı (rightist); those wrestling 
from the left are solcu (leftist); 

6
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develere “tekçi”, rakibinin 
başını göğsünün altına alıp 
çöken develere “bağcı” adı 
verilir. Güreşler ayak, orta, 
başaltı ve baş olmak üzere 
dört kategoride yapılır. 
Her deve günde bir kez 
güreşir ve güreşin süresi 
10-15 dakikadır. Devenin 
yıpranmaması için bu 
süre daha uzun tutulmaz. 
Güreşte galibiyet kaçırtarak, 
bağırtarak ya da yıkarak elde 

edilir. Galip gelen deve dört 
ayağını bir araya getirip dik 
bir şekilde durarak seyirciyi 
muzaffer bir edayla selamlar. 
Ödül olarak halısını alır ve 
sahayı terk eder. 
Şölen sona erip de 
Anadolu’nun bu geleneksel 
eğlencesine katılanlar 
birbirleriyle vedalaşırken, 
senelerdir yapıldığı üzere, bir 
sonraki güreşte buluşmak 
üzere sözleşirler.

those who trip their opponents 
are çengelci (tripper), camels 
that push their opponents from 
the side are known as tekçi 
(headbutter); and those who 
take their opponents’ heads 
underneath them are called 
bağcı (binder). Also, wrestling 
has four other categories: ayak 
(foot), orta (middle), başaltı 
(below the head) and baş (head). 
Each camel wrestles once a day 
and the duration of the match 
is between 10-15 minutes. 
Anything longer is not allowed so 

the camel will not get exhausted. 
A win is obtained when a camel’s 
opponent runs away, cries or is 
taken down to the ground. The 
victorious camel gets onto all four 
feet, stands upright and regards 
the audience triumphantly. As  
a reward, a carpet is thrown onto 
its back as it leaves the field. 
After this traditional Anatolian 
festival has ended, attendees 
say goodbye to each other, and 
agree to see each other again at 
the next wrestling match, just as 
they have done for years.

7

7

8
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Sahada sadece develer değil, cazgır, ağız bağcılar ve urgancılar da bulunuyor.
The fields have not only camels but also cazgır (criers), ağız bağcıs and urgancıs.

Güreşler daha fazla insan seyredebilsin diye hafta sonlarında düzenleniyor.
Wrestling is held on weekends so that everyone can easily attend.

Binlerce insanın katılımıyla gerçekleşen güreşler bayram havasında geçiyor.
Thousands of people come to the festive wrestling matches.

8
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BURSA’DA KIŞ
Portfolyo / Portfolio

Those visiting Bursa in winter will notice that the white 
complements the greenery that makes the city famous. 
Snow clings to Mt. Uludağ like a white silken scarf, to 
make the city even more beautiful.

Yolu kış aylarında Bursa’ya düşen biri yeşili ile ünlü bu 
şehre beyazın da çok yakıştığını hemen fark eder. Uludağ’ın 
boynuna beyaz ipek bir şal gibi sardığı karın yağışı şehrin 
tüm yaşanmışlığına farklı ve derin bir anlam katar. 

WINTER IN BURSA AHMET ÇETİNTAŞ
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Uludağ
Mavinin ve beyazın sade uyumu. Güneşli ve parlak bir gökyüzü, kayakçılara keyifli bir 
gün vadediyor. Güneş zirvenin arkasından usulca çekilip yüzünü saklayana dek havanın 
tadını çıkaranlar, geceleri otellerine çekiliyorlar. Etrafın tamamen beyaza büründüğü 
Uludağ, yılın her mevsimi, günün her saati canlı, samimi ve misafirperver… 

Uludağ
A beautiful harmony of blue and white on a sunny day promises a joyful day for skiers. Winter 
sports enthusiasts will want to spend every last minute of the day on the slopes until it’s time 
to go back to the hotel. Even when completely covered in snow, Uludağ is lively, warm and 
hospitable all year round.
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Irgandı Köprüsü
1442 yılında Irgandılı Ali’nin oğlu Hacı Muslihiddin tarafından inşa edilen Irgandı 
Köprüsü; Bulgaristan’daki Osma Köprüsü, İtalya’daki Ponte Vecchio ve Rialto köprüleri 
ile birlikte dünya üzerinde “çarşılı köprü” tanımına uyan dört örnekten biri. Ne mutlu ki, 
bu mimari güzellik Bursa’ya nasip olmuş. Altından çok sular akmış sarı duvarları büyük 
bir deprem ile sarsıldı, korkunç savaş günlerinde bombalandı. Hâlâ ayakta ve beyaz örtü 
altında her zamankinden daha zarif, daha göz alıcı. 

Irgandı Bridge
Built in 1442, by Hacı Muslihiddin, the son of Ali of Irgandı, the Irgandı Bridge is one of the 
four “bazaar bridges” – its siblings are the Osma Bridge in Bulgaria, and the Ponte Vecchio and 
Rialto in Italy. Bursa was deemed important enough to be the site of this bridge. The yellow 
walls of this bridge have been shaken by a huge earthquake, and has been bombed in wartime. 
Yet, it still stands today, and is even more striking when it’s under drifts of snow.
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Kozahan
Kozahan; Bursa’nın kalbinde, tarihî hanlar bölgesinin tam ortasında yer alıyor. Eskiden 
ipek böceği kozalarının satışının yapıldığı bir yerdi. Şehrin tekstil merkezi olmasında rolü 
önemliydi. Günümüzde 95 odası ile esnafı ve tarihi solumak isteyen turistleri ağırlıyor. 
Avlusunu saran kar ise yapıyı adeta bembeyaz bir kozaya dönüştürüyor.

Kozahan
Kozahan is located in the heart of Bursa’s historic caravanserai district. It once housed 
thousands of silk worm cocoons, and held significance as the city’s textil center. Today, its 95 
arts and crafts studios draw tourists wanting to walk back into history. The snow that covers 
its courtyard transforms the han into a cocoon of the purest white.
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Geleneksel Atlı Kızak
Uludağ ikinci oteller bölgesi ile Bakacak mevkisi arasında kalan büyük düzlükler, 
özellikle kış aylarında çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır. Geleneksel Atlı Kızak 
müsabakaları da bunlardan biridir. Bir yandan teknolojik kar motorları ile yarışları 
izlemeye gelenler, diğer tarafta atlarını koşturanlar, izleyicilerin başının dönmesini 
sağlarlar. Bütün bu gürültüye aldırış etmeyenler ise sadece atlardır.

Traditional Sleigh 
Wide fields near Bakacak are the site of numerous winter sporting activities, and traditional 
horse drawn sled racing is one of them. On one hand those who come to watch the races, on 
the other hand, those who gallop their horses make the audirnce dizzy. Those who don’t pay 
attention to this rumble are only horses. The spectators are always delighted by the strength 
and speed of the horses. Of course, the horses are oblivious to the frenzy that surrounds them.
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Tarihî Belediye Binası
Bursa’nın, 150 yıllık yakın geçmişine tanıklık eden “Tarihî Belediye Binası”, önünden 
gelip geçen sakinlerine, şehir estetiğini adeta tekrar tanımlamaktadır. Vali Ahmet Vefik 
Paşa zamanında; Eşref ve Hüsnü beylerin belediye reislikleri döneminde ampir mimari 
tarzında yapılmış olan bina, hâlen aktif olarak kullanılmaktadır. Osmanlı mimarisinin 
esintileri rahatlıkla hissedilirken, etrafından geçen her Bursalıyı yakın tarihte kısa bir 
gezintiye çıkarıyor. Öyle ki, modern yapıların arasında bile kalsa, zarafeti ile hâlâ ayakta 
ve meydan okurcasına göğe yükseliyor.

Historical Municipality Building
Witnessing the recent 150 years of Bursa, “Historical Municipality Building” redefines the city 
aesthetics to every passer-by. Built in imperial architecture style during the time of Governor Ahmet 
Vefik Pasha and mayoralty of Eşref and Hüsnü Bey, it is still actively used. Have a feel of Ottoman 
architecture, it takes every passer-by from Bursa to a short historical trip. Such that, even around 
the modern buildings, it is still on its feet with its grace and rises to the sky challengingly.

68  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2017



ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2017  69  



Tophane Saat Kulesi
Bursa beyaz örtüsüne bürününce Tophane Parkı’ndan bir bekçi gibi gözetler şehri meşhur 
saat kulesi. Kimilerinin buluşma noktasıdır, kimilerinin ise sadece kahve molası... Altı katı, 
65 metre yüksekliği ve kendisine arkadaşlık eden top arabalarıyla Tophane Saat Kulesi, 100 
yılı aşkın geçmişiyle tüm şehre yukarıdan bakmaya devam ediyor.

Tophane Clock Tower
A pretty sight is Bursa is covered in snow, and its clock tower, also draped in white, watching 
over the city like a sentry from Tophane Park. It is a popular meeting point for many, and is a 
terrific place for a coffee break. The 65-meter-high clock has six floors, and has gun carriages, 
too. The Tophane Clock Tower has kept guard over the city for more than a century. 
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KÖRÜKLÜ ÇİZME
EFELİĞİN ALAMETİFARİKASI

Kısa şalvar, cepken, rengârenk 
bir başlık ve gıcırdaması heybet 

göstergesi olan körüklü çizmedir 
efeliğin alametifarikaları. Körüklü 
çizme efelerin şanının, yiğitliğinin 

sembolüdür aynı zamanda… 

THE LEGACY OF HOODED BOOTS
Short pantalets, a coat, a colorful hat 
and hooded boots with rasping are all 
trademarks of efelik (Aegean term for 
bravery). Hooded boots also symbolize 

the glory and strength of the efe, a 
courageous man.

NADİRE GÜNDAY
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Orta Asya’dan göç eden 
Türklerin çoban çizmesi 
olarak giymeye başladıkları 
körüklü çizme, yüzyıllar 
boyu estetik olduğu kadar 
faydalı ve kullanışlı da 
olmuş. Tamamen deriden 
yapıldığı için hem at binmeyi 
kolaylaştırması hem de yazın 
teri emip, kışın da sıcak 
tutması yüzyıllara meydan 
okuyan körüklü çizmenin 
“bilinen” sırları. 
Körüklü çizme yapımı 
geleneksel bir zanaat. Böyle 
olmakla beraber yapım 
usulleri zaman içinde çok 
az değişikliğe uğramış. 
Kişiye özel ve sipariş üzerine 
el marifetiyle yapılıyor. 
Ayak ölçüsüne göre kalıp 

Historically a boot worn by the 
Turk shepherds that migrated 
from Central Asia, hooded 
boots have been not only useful 
and practical for centuries, but 
also attractive. These leather 
boots have many benefits: they 
make mounting a horse easier, 
and they wick sweat away in 
the summer and provide warm 
insulation in the winter. 
Making hooded boots is  
a traditional craft. Its methods 
have changed little over time. 
They are handcrafted and tailor-
made. After making a shoe mold 
for the wearer, the saya (boot 
upper) is prepared. The saya is 
then immediately put into the 
mold. Its heels are made of hardy 
leather obtained from water 

buffalo, and cut five or six times. 
Generally, two craftsmen work 
in a hooded boot workshop. One 
prepares the saya and the heel 
while the other makes the hoods. 
There are four main types of 
hooded boots: accordion, simit, 
baklava and self-hooded, where 
the hood is shaped by steel. 
After the sole is made, the boot 
is ready to wear. It takes ten 
days to complete all stages of 
production. Calfskin is used 
for the exterior, and  goatskin 
is used for the interior. A pair 
of high-quality boots should 
have thin hoods and be sturdy 
in the shaft. 
Once upon a time, hooded boots 
were worn only by efes and rich 
landowners, and, up until  

alındıktan sonra saya 
(çizmenin gövdesi) kısmı 
hazırlanıyor. Hazırlanan 
saya hemen kalıba 
konuluyor. Topuk kısmı ise 
beş-altı kat kesilen, manda 
derisinden elde edilen 
köseleden. Bir körüklü çizme 
dükkânında genellikle iki 
usta çalışıyor. Biri sayayı 
ve topuk bölümlerini 
hazırlarken diğeri körük 
yapımıyla meşgul oluyor. 
Akordiyon, simit, baklava 
ve kendinden körük olmak 
üzere dört modeli olan 
körüğe, beğeniye göre, 
masatla şekil veriliyor. 
Taban da yapıldıktan sonra 
çizme kullanıma hazır hâle 
geliyor. Baştan sona bütün 

3

1

1

2

3

2

Yörüklerin gururla giydikleri körüklü çizme, ayağı serin tuttuğu için 
yaz aylarında da tercih ediliyor. 
Worn proudly by nomadic peoples in Anatolia, hooded boots are worn in 
summer because they keep feet cool.

Körüklü çizmenin temel özelliklerinden biri, yapımında farklı tipte 
derilerin kullanılması.
One basic feature of hooded boots are the various types of leather 
used in its production. 
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4 Yakın zamana kadar genellikle Aydın yöresinde icra edilen körüklü 
çizme imalatı, ilginin artmasıyla Ege Bölgesi’nin farklı yerlerinde de 
görülmeye başlandı.
Hooded boots, which until recently were mostly produced in Aydın, are now 
being made throughout the Aegean region.

işlemler için yaklaşık 10 
günlük bir süre söz konusu. 
Dışında dana, içinde ise keçi 
derisi kullanılan kaliteli bir 
çift çizmenin körüğünün 
ince, baldır kısmının ise sert 
olması gerekiyor. 
Bir zamanlar Efelerin ve 
zengin toprak ağalarının 
giydiği körüklü çizme birkaç 
yıl öncesine kadar tören 
kıyafeti ya da dekoratif bir 
unsur olarak kullanılıyordu. 
Geçmişte yaygın bir 
kullanım alanı olan bu 
çizmeler, deve güreşlerinin 
ve yörük festivallerinin son 
yıllarda popülerleşmesiyle 
birlikte özellikle kış 
aylarında tercih edilir oldu. 
Körüklü çizme atölyeleri, 
düzenlenen bu etkinlik 
ve festivallerin öncesinde 
hummalı bir çalışma 
dönemine giriyor. Binicilikte, 
halk oyunlarında, tiyatro-
sinema gibi görsel sanatlarda 
kullanım alanı bulan çizmeler 
yurtdışından da büyük ilgi 
görüyor. 
Manisa ve Denizli gibi 
illerde de üretilen körüklü 
çizmelerinin Aydın için yeri 
ve önemi ayrı. “Aydın efesiz, 

efe de çizmesiz olmaz.” 
derler. İşin usta-çırak ilişkisi 
içinde yetişmiş erbapları, 
bu zanaatı sevgiyle, aşkla 
icra ediyor. Efe kültürüne 
duydukları inanç onlara güç 
veriyor. Bu inancın gençleri 
de teşvik eden bir yönü var. 
Körüklü çizme kültürünün 
yapımından kullanımına 
her yönüyle genç kuşaklara 
da aktarılması amacıyla 
2015 yılında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
desteklenen “Bir Usta Bin 
Usta” projesi kapsamındaki 
“Körüklü Çizme Yapımı 
Kursu”na olan yoğun ilgi de 
bunun önemli bir göstergesi. 
Asil ve heybetli duruşuyla 
beğenilen ve talep edilen 
körüklü çizmelerin yörük 
kültüründeki önemi 
yüzyıllardır yerini koruyor. 
Çizmedeki yedi körüğün 
Anadolu’nun yedi bölgesini 
ve yörüklerde yaşatılan yedi 
töreyi simgelediği söyleniyor. 
Rivayet bu ya gerçek olmasa 
da, bu tür yakıştırmalar 
körüklüye atfedilen değerin 
büyüklüğünü ve bu geleneğin 
daha uzun yıllar devam 
edeceğini gösteriyor.  

a couple of years ago, they were 
generally used only in ceremonies 
and as decor. Extensively used 
in the past, there’s been a 
demand for these boots as camel 
wrestling and nomadic festivals 
have gained more popularity. 
Hooded boots workshops work 
under lots of pressure before 
these festivals and events. Used 
in horse riding, folk dancing, 
theatre performances and in 
cinema, too, these boots have 
been drawing attention from 
abroad as well. 
Produced in cities such as 
Manisa and Denizli, these boots 
have an especially significant 
place in Aydın and its vicinity. 
It’s been said: “There is no 
Aydın without an efe, and no 
efe without boots.” The masters 
of this craft were trained in 
the classic master-apprentice 
tradition, and they produce these 
boots with love. Their belief in 

the efe culture gives them strength. 
This belief also inspires young 
people, as evidenced by the intense 
interest shown in the Hooded 
Boots Production workshop, held in 
2015 within the scope of the “One 
Master, One Thousand Masters” 
project sponsored by the Ministry 
of Culture and Tourism; the aim 
was to promote awareness of 
traditional crafts, including hooded 
boots, from the concept to the final 
product. 
The noble look of hooded boots 
have put them in high demand and 
appreciated in nomadic culture 
for centuries. It has been said that 
the seven hoods in the boot signify 
the seven regions of Anatolia and 
the seven customs that Anatolian 
nomads adhere to. Whether this 
is true or not, this description 
shows both the value attributed 
to hooded boots and will help to 
ensure that this tradition will live 
for many more centuries.
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KASTAMONU
SAAT KULESİNDEN KALEYE

Gezilecek, görülecek, tadılacak çok 
şey var Kastamonu’da. Sadece şehir 

merkezini gezmek bile bambaşka 
kapılar açıyor gezginlere…

FROM THE CLOCK TOWER
TO THE CASTLE KASTAMONU

There are many things to see, 
places to visit and items to taste 

in Kastamonu, a city that offers a 
completely different experience.

FAHRİ ÖZBEK
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Kastamonu’nun üzerine 
kurulu olduğu topoğrafya 
şehri sanki iki ayrı 
balkondan seyrediyormuş 
hissi uyandırır. Bu 
balkonlardan biri Saat 
Kulesi, diğeri Kastamonu 
Kalesi’dir. 
İl merkezini bölen 
Karaçomak Deresi’nin iki 
kıyısında konumlanan kent 
merkezini en iyi şekilde 
gözlemleyebileceğiniz 
nokta Saat Kulesi’dir. 
Abdurrahman Paşa’nın 
isteğiyle Saray Üstü 
Tepesi’nde inşa edilen 

Kastamonu has two balconies 
from which to watch over 
the city: the Clock Tower and 
Kastamonu Castle. 
The Clock Tower is the 
best place to enjoy views of 
Kastamonu, which is located 
on the banks of the Karaçomak 
River, which divides the town 
in half. Built on Saray Üstü Hill 
by the order of Abdurrahman 
Pasha, the Clock Tower is 13 
meters high. It tolls regularly 
every half hour and still 
informs residents as to what 
time it is. From here, you can 
see all of the city, as well as 
Old Kastamonu’s historic 
caravanserais, and civic and 
religious structures. 
After descending from the 
Clock Tower, continue your 
journey towards Republic 

Square, in downtown 
Kastamonu. Next to the 
square, which was built in 
the 1940s, is Abdurrahman 
Pasha High School, named 
for Kastamonu Governor 
Abdurrahman Pasha, who, 
on May 2, 1885, helped 
break ground for Anatolia’s 
first high school. In fact, 
Rıfat Ilgaz, author of the 
unforgettable novel, Hababam 
Sınıfı, attended this school; 
his classmates inspired 
the characters in the book. 
Abdurrahman Pasha High 
School, due to its martyr 
students, was among those 
schools which did not graduate 
any students during the 
National Struggle. 
Adjacent to the square is 
the Kastamonu Government 

Saat Kulesi 13 metre 
yüksekliğindedir. Düzenli 
olarak her yarım saatte 
bir çalarak şehre zamanı 
hatırlatır. Bir bütün olarak 
şehri, özellikle “Eski 
Kastamonu” hanlarını, sivil 
ve dinî yapılarını bu tarihî 
yapıdan bütün güzelliğiyle 
izleyebilirsiniz. 
Saat Kulesi’nden 
Cumhuriyet Meydanı’na 
inerek şehir merkezindeki 
yolculuğunuza başlayabilirsiniz. 
1940’lı yıllarda açılan 
meydanın hemen sağında, 
2 Mayıs 1885’te Kastamonu 

3

3

1

1

2

2

Kastamonu Arkeoloji Müzesi önemli Hitit buluntularına ev sahipliği yapıyor.
The Kastamonu Museum of Archaeology is home to important Hittite artifacts.

Şehrin Millî Mücadele’ye katkısını konu alan Şehit Şerife Bacı ve Atatürk 
heykeli Cumhuriyet Meydanı’nı süslüyor. 
The Martyr Şerife Bacı and Atatürk statues in Republic Square proudly state 
the city’s contributions to the National Struggle.

Karaçomak Deresi’nin farklı yakalarında yer alan Saat Kulesi ve 
Kastamonu Kale’si en iyi şehir manzarasını sunuyor. 
The Clock Tower and the Castle on the banks of Karaçomak Creek offer the 
best views of town.
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Mimar Vedat Tek’in eseri olan 
Kastamonu Hükümet Konağı, Millî 
Mimari akımının Anadolu’daki 
nadir örneklerinden biri.
Kastamonu’s main government office 
was designed the architect Vedat Tek, 
and is an example of the National 
architecture style in Anatolia.

Vedat Tek Kültür ve Sanat 
Merkezi Türkiye’de bir ilk 
olan Şapka Müzesi’yle Dantel 
Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor. 
The Vedat Tek Culture and Arts 
Center is home to Turkey’s first Hat 
Museum and Lace Museum. 

Valisi Abdurrahman Paşa 
tarafından temeli atılan 
ve Anadolu’da açılan ilk 
lise olan Abdurrahman 
Paşa Lisesi yer alır. Rıfat 
Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” 
adlı unutulmaz eserinde 
yer alan karakterler bu 
lisede okuduğu yıllardaki 
arkadaşlarından başkası 
değildir. Abdurrahman 
Paşa Lisesi, şehit düşen 
öğrencileri dolayısıyla, 
Millî Mücadele döneminin 
“mezun veremeyen” okulları 
arasındadır. 
Meydanın arkasında, 
Millî Mimari akımının 
Anadolu’daki örneklerinden 
biri olan Kastamonu 
Hükümet Konağı yer alır. 
Restorasyon çalışmaları 
süren bina söz konusu 
akımın öncüsü Mimar 
Vedat Tek’in eseridir ve 
1901 yılında yapılmıştır. 
Hükümet Konağı ile 
Askerlik Şubesi arasında 
yer alan ve Atatürk’ün 

1925 yılında Kastamonu’yu 
ziyareti sırasında 500 
lira bağışıyla oluşturulan 
Memleket Kütüphanesi 
bugün Yazma Eserler 
Kütüphanesi adıyla hizmet 
vermektedir. 
Cumhuriyet Meydanı’ndan 
şehrin bir başka meydanı 
olan Nasrullah Meydanı’na 
1501 tarihli köprüden 
geçilerek ulaşılır. Suyun 
diğer tarafında tarihin 
başka bir sayfası açılır 
önünüzde. Cami, şadırvan, 
köprü, medrese ile 
tamamlanan Nasrullah Kadı 
Külliyesi’nin çevresindeki 
hanlar ile oluşturduğu doku 
meydanı önemli bir mimari 
ve kültürel merkez hâline 
getirmiştir. Nasrullah Camii 
ve şadırvanında bugünlerde 
Vakıf lar Bölge Müdürlüğü 
tarafından restorasyon 
çalışmaları yapılıyor. 
Meydan çevresinde esnafın 
bugün de hizmet vermekte 
olduğu Aşir Efendi Hanı 

Building, which is a classic 
example of  Anatolian national 
architecture. Currently 
undergoing renovation, the 
building, built in 1901, was 
designed by architect Vedat 
Tek, who pioneered the 
architectural design movement. 
The Country Library, located 
between the Government 
Building and the Recruiting 
Office, was built thanks to a 
500 TL grant from Atatürk on 
his 1925 visit to Kastamonu. 
The Country Library is now 
known as the Manuscript 
Library. 

From Republic Square, take the 
bridge built in 1501 to another 
city landmark, Nasrullah 
Square. Here, on the other 
side of the river, another page 
from history will unfold before 
you. Nasrullah Square is an 
important part of the city’s 
architectural and cultural 
fabric. The Nasrullah Kadı 
Social Complex has a mosque, 
a fountain, madrasah, and 
several inns built around it. The 
ongoing renovation of Nasrullah 
Mosque and its fountain is 
managed by the Regional 
Directorate of Foundations. 
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ve otel olarak kullanılan 
Kurşunlu Han yer alır. Han, 
Candaroğulları Beyliği’nin 
son hükümdarı ve Fatih 
Sultan Mehmet’in dayısı 
Kemalettin İsmail Bey 
tarafından yaptırılmıştır.  
Bu iki hanın arasından 
biraz içeri sokulduğunuzda 
bir başka tarihî değere de 
yaklaşırsınız: Penbe Han 
(penbe, Farsça “pamuk” 
manasına gelmektedir). 
İçinde bir dönem pamuk 
ticaretinin yapıldığı, 
Pamuk Hanı ve Balkapanı 
isimleriyle de bilinen eser, 
II. Bayezid tarafından 

yaptırılmıştır. 
Handa küçük bir mola 
verebilir, Halime Abla’nın 
pişirdiği ekmeklerin tadına 
bakabilirsiniz. 
Penbe Han’dan ayrılıp 
19’uncu yüzyılın ihracat 
merkezi olan han, arasta, 
kapanlar ve ihtisas çarşıları 
içinden geçtiğinizde bir 
başka önemli anıtsal yapıya, 
Yılanlı Darüşşifası’na 
ulaşırsınız. Darüşşifayı 
öğle saatlerinde gezenlerin 
bir sonraki durağı genelde 
tarihî tiritçi dükkânı 
olur. Kastamonu’ya özgü 
hediyeliklerden almak 

Near the square, you can visit 
Aşir Efendi Caravanserai, 
where artisans are still 
producing their time-honored 
crafts. Kurşunlu Caravanserai 
was built by Kemalettin İsmail 
Bey, the last ruler of the 
Candaroğulları Principality and 
the uncle of Sultan Mehmed the 
Conqueror (1443-1461); it now 
operates as a hotel. 
Sitting between these two 
buildings, you will encounter 
another historic landmark, 
the Penbe Inn (penbe 
means “cotton” in Persian). 
Also known as the Cotton 
Caravanserai (and Balkapanı), 

this is where cotton traders 
historically conducted their 
business. It was built by 
Bayezid II (1481-1512). Take  
a small break here and taste 
the bread that comes from 
Halime Abla’s oven. 
After leaving Penbe Inn and 
passing through the Han, 
Arasta, Kapanlar and Ihtisas 
Bazaars which were very 
active commercial centers 
during the 19th century, you’ ll 
reach another landmark, 
the city’s hospital, Yılanlı 
Darüşşifa. If you visit 
Darüşşifa in the afternoon, 
you might spend some time 

6

6 “Tiridine bandım” isimli Kastamonu türküsüne adını veren “simit tiridi”, kenti ziyaret edenlerin tatması gereken bir lezzet.
Made famous in Kastamonu’s folk song “Tiridine Bandım”, simit tirit is a local specialty.

80  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2017





isterseniz tiritçiden sonra 
Münire Sultan Medresesi’ne 
uğrayabilirsiniz. Burada, 
Türkiye’nin önemli 
değerlerinden olan, genetiği 
bozulmamış siyez buğdayı, 
Taşköprü sarımsağı, sarı 
yazma, pamuklu Kastamonu 
fanilası, tahta baskı sofra 
ve masa örtüleri gibi yöresel 
ürünleri bulabilirsiniz. 
Kastamonu’nun adeta 
iki balkonu olduğundan 

bahsetmiştik. Saat 
Kulesi’nde başlayan gezinizi 
şehrin diğer “balkonu” 
Kastamonu Kalesi’nde 
noktalayabilirsiniz. Kale, 
Kastamonu’nun önemli 
simgelerinden biri olarak 
kentin en yüksek noktasında 
bir taç gibi durur. Yaklaşık 120 
metre yükseklikten bu güzel 
şehri seyretmek Kastamonu 
turunuzu zirvede bitirmeniz 
için en doğru tercihtir.

at a  tirit shop. If you would 
like to buy souvenirs that are 
unique to Kastamonu, drop by 
the Münire Sultan Madrasah, 
where you’ ll find organic siyez 
wheat (only found in Turkey), 
taşköprü garlic, yellow 
handkerchiefs, Kastamonu 
cotton f lannels, and other 
traditional products such as 
woodblock print tablecloths. 
As we have already mentioned, 

Kastamonu has  two balconies. 
As you started your trip at the 
Clock Tower, you’ ll end at the 
other “ balcony” of the city: 
Kastamonu Castle. This castle 
is one of the most iconic symbols 
of Kastamonu, and, like  
a crown, sits atop the highest point 
of the city. There is no better way 
to end your trip to this beautiful 
city than with a view of it from 120 
meters high.
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Kayaların üzerinde yükselen kale, MS 12’nci yüzyılda Komnenoslar 
tarafından inşa edilmiş.  
Rising above the rocks is the 12th century castle built by Komnenos 

Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi’nde halı ve kilim örneklerinin yanı sıra el 
yazmaları, hat levhalar, şamdanlar ve kandiller sergileniyor.
The Sheikh Şaban-ı Veli Foundation Museum has rugs, manuscripts, 
calligraphic plates, candelabras and candle lamps on display.

Kastamonu simidi diğer yörelerden farklı olarak böreklik unla 
mayalanıyor.
Kastamonu’s simit (bagel) is fermented with pastry flour, making it different 
than any other region’s version.

HAMİT YALÇIN
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Ilgaz, Anadolu’nun…
Okul sıralarının hayallerde canlandırılan 
bir şarkısını mırıldanarak gelir insanlar 
Kastamonu’ya: “Ilgaz, Anadolu’nun sen 
yüce bir dağısın…” Başı da her zaman 
dumanlıdır Ilgaz’ın. Ilgaz dört mevsimi 
de başka güzel, her günü bir başka renkte, 
tüm ihtişamı ile selamlar kenti. Kış 
aylarında yolu Kastamonu’ya düşenlere 
Ilgaz’ın, şehir merkezine 40 kilometre 
mesafede önemli bir kayak merkezine 
sahip olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Ilgaz of Anatolia
People often arrive in Kastamonu 
humming a song they remember from 
their school days: “Ilgaz, of Anatolia, you 
are a lofty mountain…” Mt. Ilgaz’s peak 
is always shrouded in mist, is beautiful 
in every season and always gloriously 
greets the city. For those coming to 
Kastamonu in the winter, be sure to pack 
your skis, because Mt. Ilgaz, located only 
40 kilometers from the city center, has 
terrific skiing.
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ANADOLU’NUN BAĞRINDA
BİR ELMA AĞACI

ADNAN SAYGUN

26 yıl önce, ocak ayında hayata veda 
eden besteci Adnan Saygun, yaşadığı 

toprağın geleneklerine sahip çıktı. 
“Yunus Emre Oratoryosu”, “Köroğlu”, 
“Gılgameş”, “Kerem” operaları hep bu 

yaklaşımla yazıldı. Anadolu’nun bağrında 
yetişmiş, meyveleri kendine özgü 

tada sahip bir elma ağacına benzetirdi 
kendini ve eklerdi: “Başka yere dikseniz 

meyvesinin tadı farklı olur.”

An Apple Tree in the Anatolian Heartland: Adnan Saygun

Prolific composer Adnan Saygun 
passed away 26 years ago; he worked 

to preserve the traditions of Anatolia. 
Saygun wrote the operas “Yunus Emre 
Oratorio”, “Köroğlu”, “Gilgamesh”, and 

“Kerem.” He once likened himself to an 
apple tree with uniquely tasting fruit 

because it was grown in Anatolia. “The 
fruit would taste differently if it had 

been planted elsewhere,” he once said.

SERHAN YEDİG B. ÇINAR
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Ocak 1991’de, hayatının 
84’üncü kışında son nefesini 
verdiğinde İngiliz The 
Times gazetesi onun için şu 
değerlendirmeyi yapmıştı: 
“Finlandiya için Sibelius, 
İspanya için De Falla, 
Macaristan için Bartok ne 
ifade ediyorsa Adnan Saygun 
da Türkiye için onu ifade 
eder. Türkiye’nin büyük ve 
yaşlı müzik adamı.” 
 
Kırtasiyeden Paris’e 
Aslında hayatı farklı bir 
seyir izleyebilirdi. Klasik 
müzikle ilgilenmeyebilir, 
doğduğu İzmir’de mütevazı 
bir kırtasiyeci, kütüphaneci 
ya da öğretmen kimliğiyle 
tamamlayabilirdi ömrünü. 
Kim bilir belki de müzikle 
tek ilgisi amatör olarak ut 
veya keman çalmakla sınırlı 
kalabilirdi. 
Babası, din âlimleri 
yetiştirmiş bir aileden 
geliyordu; Mevlevi’ydi. Aynı 
zamanda lise öğretmeni ve 
İzmir Millî Kütüphanesi’nin 
kurucularındandı. Oğlunu 
çağdaş bilimle donatacak 
bir okula yazdırdı. Şeyh 

When he drew his last breath 
in the 84th winter in January 
1991, England’s The Times 
journal wrote, “What Sibelius 
means for Finland, de Falla for 
Spain, Bartok for Hungary, 
Adnan Saygun means the same 
for Turkey…(he was) a great 
composer...”  
 
From İzmir to Paris 
Actually, his life could have 
been much different. Perhaps he 
wouldn’t have been interested in 
classical music, and still remain 
a humble stationery store owner 
in İzmir, where he was born. 
What if he hadn’t taken an 
active interest in playing the 
oud or violin? 
Coming from a family of 
religious scholars, his father 
was a Mevlevi and a high school 
teacher. In addition, Saygun’s 
father was one of the founders 
of the İzmir National Library. 
He enrolled his son in a school 

that had a modern scientific 
curriculum. 
He took oud performance and 
maqam lessons from Sheikh 
Cemal Bey, and at the age of 15, 
he took vocal lessons, with an 
emphasis on harmony, from his 
neighbor, İsmail Zühtü Bey. 
When Saygun was 17, he began 
studying French and translation 
in the library his father help 
found, and defied his father’s 
insistence that he go to college. 
In 1926, he opened a stationery 
shop and also gave music lessons 
at a primary school. 
After he went bankrupt in the 
stationery business, in 1928, 
he took the state scholarship 
exam that would allow him to 
pursue a foreign education. This 
exam would change his life. He 
chose Schola Cantorum in Paris 
to study music composition, 
which he did for three years. 
He wrote his piece, “Modet 
in a 16th Century Style on 

Cemal Bey’den ut ve makam, 
15 yaşından itibaren de 
komşuları İsmail Zühtü 
Bey’den solfej ve armoni 
dersleri aldırdı. 
17 yaşında, babasının 
kurduğu kütüphanede 
Fransızcadan çeviriler 
yapmaya başlayan Saygun, 
onun tüm ısrarlarına karşın 
üniversiteye gitmedi. 
1926’da bir kırtasiyeci açtı, 
bir yandan da ilkokulda 
müzik dersleri verdi. 
Kırtasiye işinin iflas etmesi 
sonucu, 1928’de yurtdışında 
eğitim için devlet bursu 
sınavına girdi. Bu sınav onun 
hayatını değiştirdi. 

Üç yıllığına gittiği Paris’te 
bestecilik eğitimini hızla 
tamamlamak için Schola 
Cantorum’u seçti. “Fatiha 
Suresi Üzerine 16’ncı Yüzyıl 
Tarzında Modet”ini de işte 
bu dönemde yazdı. Eser, 
yıllar sonra besteleyeceği, 
başyapıtlarından “Yunus Emre 
Oratoryosu”na teknik açıdan 
ışık tutacaktı. İlk uluslararası 
başarısını da aynı dönemde, 
orkestra için “Divertimento”yla 
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Adnan Saygun, 1971’de yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu 
çerçevesinde devlet sanatçısı unvanına layık görülen ilk kişi oldu.
Adnan Saygun was the first to receive the title of “Artist of the State”, which is 
part of the Artist of the State Law, enacted in 1971.

Orkestra, oda müziği, opera, bale, piyano üzerine pek çok yapıtı bulunan 
Adnan Saygun müzik eğitimi alanında da yayınlar yaptı. 
Having composed many orchestral, chamber music, opera, ballet, and concerto 
pieces, Saygun also published extensively on musical education.
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elde etti. Uluslararası Paris 
Fuarı için açılan yarışmada 
dereceye girdi. 
Ankara’ya dönüp Musiki 
Muallim Mektebi’ne 
kontrpuan öğretmeni olarak 
atandığında 24 yaşındaydı. 
O tarihten üç yıl sonra 
hayatının ilk önemli fırsatını 
yakaladı. 1934’te, Atatürk’ün 
talimatıyla sadece 27 
günde, Cumhuriyet’in ilk 
operasını besteledi, sahneye 
koydu. Konuk İran Şahı 
Rıza Pehlevi’nin huzurunda 
sahnelenen “Özsoy Operası” 
büyük başarı kazandı. 
Ancak Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nın 
şefliğine atanıp ikinci 
operasını bestelemeye 
hazırlanırken bazı 
aksilikler sonucu kendisini 
İstanbul’da buldu. Her şey 
değişti ve konservatuvarda 
öğretmenliğe başladı. 
 
Başyapıtın Doğuşu 
1942 baharında, Halkevleri 
Müfettişi sıfatıyla 
Kastamonu’ya yaptığı gezi 
bir başyapıtın doğmasına 
vesile olacaktı. Geçmişte 
Paris’e de götürdüğü “Yunus 
Emre Divanı”nı almıştı 
yanına. Yolda bir kez daha 
okurken, görkemli bir 

koro eseri yazmaya karar 
verdi. Dört buçuk ayda 
tamamladığı oratoryo 
Paris’te seslendirildiğinde 
büyük yankı uyandıracak, 
ardından 1958’de 
efsanevi orkestra şefi 
Leopold Stokowski’nin 
yönetiminde New York’ta,  
Birleşmiş Milletler’in 
kuruluş yıl dönümünde 
icra edilecekti. Konserden 
sonra Stokowski “Bu eseri 
yazıldığı topraklarda 
da yönetmek isterdim.” 
diyecekti. Saygun, bu eser 
için hiçbir ücret istememiş, 
bununla birlikte Ayasofya’da 
verilecek konseri Deutsche 
Grammophone firmasının 
kaydedip yayınlaması 
için çaba harcayacağını 
söylemişti. Konser, 
Türkiye’deki orkestraların 
“çok meşgul” olması 
gerekçesiyle gerçekleşemedi.  
Ancak şans Saygun’un 
yüzüne farklı yönden 
gülmüştü. Tüm hayatını 
ona vakfeden bir eşi 
vardı. Nilüfer Hanım, 
Ankara’ya gösteriye gelen 
bir Macar dans grubunun 
yıldızıydı. Bir konserde 
“Divertimento”yu dinlemiş, 
kulise besteciyi tebrik için 
gitmiş, tanıştığı Saygun’dan 

Fatiha Surah.” This piece 
would lead him to eventually 
compose his masterpiece, 
“Yunus Emre Oratorio”, years 
later. He achieved his first 
international success with his 
“Divertimento” for orchestra. 
He obtained a degree in the 
International Paris Fair. 
He was 24 years old when he 
returned to Ankara, where he 
was appointed as a counterpoint 
teacher at the Music Teaching 
School. Three years later, in 
1934, the first important 
opportunity of his life appeared: 
commissioned by Atatürk, he 
composed the republic’s first 
opera in just 27 days. “Özsoy 
Opera” was performed in the 
presence of the guest of honor, 
Iran’s Shah Rıza Pehlevi, and 
was regarded a great success. 
However, an unexpected turn of 
events took place. While Saygun 
was expecting to take the reins 
of the Presidential Symphony 
Orchestra, while also writing 
his second opera, everything 
changed. He found himself 
in İstanbul, teaching at the 
conservatory. 

 
The Birth of the 
Masterpiece 
Later, in the spring of 1942, 
Saygun took a job as an inspector 
in Kastamonu’s Halkevleri 
district, where his masterpiece 
would be born. He started 
writing “Yunus Emre Divanı” as 
he had done when going to Paris. 
While on the road, he decided 
to write a magnificent choral 
piece. The oratorio was finished 
in an incredible 4 ½ months 
and received critical acclaim 
when it was staged in Paris. It 
was performed again in New 
York in 1958 under the baton 
of legendary conductor Leopold 
Stokowski to commemorate 
the anniversary of the United 
Nations. After the concert, 
Stokowski said: “I would like to 
conduct this piece in the land in 
which it was written.” Saygun, 
who did not charge a commission 
for the piece, also said that 
he wanted to get Deutsche 
Grammophone to record a future 
concert in the Hagia Sophia. 
Sadly, the concert would never 
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Adnan Saygun’un heykelinin de yer aldığı Ahmet Adnan Saygun Sanat 
Merkezi, sanatçının doğumunun 100. yılı olan 2008’de İzmir’de hizmete girdi. 
The Ahmet Adnan Saygun Art Center’s statue of Saygun; the Center opened in 
İzmir in 2008, to commemorate the centennial of his birth.

“Yunus Emre Oratoryosu”, 1958’de Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 
13’üncü yıl dönümünde New York’ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski 
yönetiminde seslendirildi. 
The Yunus Emre Oratorio was directed by Conductor Leopold Stokowski in 
honor of the 13th Anniversary of the United Nations in New York in 1958. 
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bir ömür boyu ayrılmamıştı. 
Öğrencileri açısından da 
şanslıydı: Piyanist Gülsin 
Onay, Şef Gürer Aykal, Rengin 
Gökmen… Öylesine vefalıydılar 
ki, hocalarını sağlığında yeni 
eserler yazması için teşvik 
ettiler, sonrasında anısına sahip 
çıktılar, müziğini dünyanın dört 
bir yanına taşıdılar…

Verimli bir besteciydi. Beşi 
senfoni olmak üzere opera, 
konçerto, kuartet dâhil toplam 
78 eser besteledi. Müzik üzerine 
17 kitabı yayımlandı. 
Nota yayımcısı Alman firması 
Peermusic Classical’daki 
editör Reinhard Flender, 
Saygun’un müziğini 
değerlendirirken  “Çağının 
iki önemli buluşunu bir 
araya getirmişti.” diyor ve 
ekliyor: “Bartok ve Stravinski 
tarafından geliştirilen ritmik 
devrim… Ravel, Debussy 
gibi izlenimcilerin ortaya 
çıkardığı yeni tınılar… 
Yaklaşımı çok özeldi, yeni 

bir müzik dilinin, Akdeniz 
üslubunun temellerini 
oluşturdu.” 
Saygun; Bach, Haydn, 
Beethoven’i önemser; klasik 
müzikte altın çağın 20’nci 
yüzyılda noktalandığına 
inanırdı. Öğrencilerine 
gelenekten kopmamalarını 
öğütlerdi. Örneğin 
Özkan Manav’a, “Besteci 
doğduğu, geliştiği toprağa 
bağlı olmalı. Gelenekten 
ayrılmamalı, parçası olmalı. 
Onun içinde de pek çok 
arayış yapılabilir.” demişti. 
Müziğiyle ilgili en etkileyici 
değerlendirmeyi ise Hasan 
Uçarsu’ya yapmıştı: 
“Ben Anadolu’da yetişen 
bir elma ağacıyım. Bu 
coğrafyanın toprağıyla, 
yağmuruyla beslendim, 
rüzgârından etkilendim. 
Fakat meyvem bunlardan 
hiçbiri değil. Tadı, rengi, 
kokusu kendine özgü. Bu 
ağacı başka yere dikerseniz 
meyvesinin tadı farklı olur.” 

take place because orchestras in 
Turkey were “busy.” 
However, Saygun had a lucky 
break. His wife, Nilüfer Hanım, 
faithfully supported him 
throughout his career. When they 
met, when she was part of 
 a Hungarian dance troupe 
in Ankara, she attended one 
of his concerts, to hear his 
“Divertimento.” Later, she went 
backstage to congratulate the 
composer, and the rest, as they say, 
is history. 
Saygun was also lucky for having 
such gifted students: pianist Gülsin 
Onay, Conductor Gürer Aykal, 
Rengin Gökmen, and the list goes 
on. His students were so supportive 
that they encouraged Saygun 
to write new pieces. Later, they 
honored his memory and played his 
music to audiences all around the 
world. A prolific composer, he wrote 
78 pieces, including five operas 
with symphonic accompaniment, 
concertos, and quartets. He 
published 17 books about music. 
Reinhard Flender, editor of the 
German musical journal, Peermusic 

Classical, reviewed Saygun’s 
music: “He brought together two 
important inventions of his age… 
a rhythmic revolution developed 
by Bartok and Stravinski…new 
melodies created by impressionists 
such as Ravel and Debussy… he had 
a special approach and created the 
basis for a new musical language,  
a Mediterranean style.”  
Saygun was influenced by 
Bach, Haydn and Beethoven 
and believed that the golden 
age of classical music ended in 
the 20th century, but he advised 
his students not to break with 
tradition. He once said to Özkan 
Manav: “Composer should have 
roots in the soil in which he was 
born and raised. He can pursue 
much on it.” He gave some of his 
most memorable remarks to Hasan 
Uçarsı: “I am an apple tree, grown 
in Anatolia. I have been nourished 
by the soil and the rain of this 
land, and I have been shaped by its 
winds. The taste, color, and aroma 
of the fruit is unique. If you had 
planted this tree elsewhere, its fruit 
would have tasted differently.” 
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Adnan Saygun, Anadolu folklorunun ürünlerini kendi bestelerinin içinde 
yeniden yorumladı.
Adnan Saygun reinterpreted Anatolian folklore through his compositions.

Ünlü Macar besteci Bela Bartok ile birlikte bütün Anadolu’yu dolaşan 
Saygun, etnomüzikoloji alanında ilk kayıtları yaptı.
With Hungarian composer Bela Bartok by his side, Saygun traveled throughout 
Anatolia to make Turkey’s first ethnomusicology records.
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BURCU SEÇMEER

ANTAKYA 
EFSANELERİ
ANTAKYA’S 
LAUREL-SCENTED 
LEGENDS 

Hristiyanların, Müslümanların, 
Musevilerin diz dize ibadet ettiği; 
Türklerin, Rumların, Ermenilerin, 
Arapların aynı halayda mendil 
salladığı, gönlü geniş bir ev 
Antakya. Efsaneleri dinleyenlere de 
“Kıymetlimizsin Antakya” dedirtecek 
kadar zengin…

Antakya is a multicultural place where 
Christians, Muslims, and Jews  pray 
together, and where Turks, Greeks, 
Armenians, and Arabs all dance the 
same halay while they wave their 
handkerchiefs. Antakya’s cultural 
richness is evident in its legends, and are 
precious to its people. 

MEHMET ASLAN
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Asi Nehri yüzyıllar boyu Antakya’nın hayat kaynağı olmuş.
The Asi River is the source of life in Antakya.

Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar
Anatolia’s first mosque, Habib-i Neccar

İmparator Seleukos başkentine babasının adını vermiş: Antioch. Antioch 
ismi zamanla Antakya’ya dönüşmüş. 
Emperor Seleukos named the capital after his father: Antioch. It is known as 
Antakya today.

Hz. İsa’nın (a.s.) havarilerinden St. Pierre’in adıyla anılan, dünyanın ilk 
mağara kilisesi
The first-known grotto church is named for St. Peter, an apostle of Jesus Christ.

Hatay’ın bu güzel ilçesinin 
adının nereden geldiğiyle 
ilgili efsaneyle başlayalım 
söze. Habib-i Neccar Dağı’nın 
yamacında, Asi Nehri’nin 
başucundaki merkez ilçe 
Antakya, bir zamanlar 
dünyanın en büyük üç şehri 
arasındaydı. Makedonya kralı 
Büyük İskender’in ölümünden 
sonra parçalanan toprakları 
General Seleukos Nikator 
Hatay’a kadar genişletti ve 
Seleukos Devleti’ni kurdu. 
Derler ki; başkentin neresi 
olacağına karar veremeyince 
Seleukos, Zeus’a kendisine 

Let us start with the legend about 
how the beautiful province of 
Hatay got its name. Built at the 
base of Mount Habib-i Neccar, 
next to the Asi River, Antakya was 
among the world’s largest three 
cities in antiquity. Following the 
death of the Macedonian king, 
Alexander the Great, the lands 
were divided and expanded by 
General Seleukos Niktator to 
become Seleukos State, which 
included the Hatay region. It has 
been said that Seleukos, when 
he wasn’t sure where to establish 
his new capital, appealed to Zeus 
for help. Seleukos sacrificed  an 
animal, left it on the altar and 
waited. Eventually, an eagle came, 
grabbed a part of it, dropping half 

of it into the sea and half onto the 
banks of the Asi River. Thankful, 
Seleukos immediately declared 
the land as his capital city and 
started building a dock and, 
gave his father’s name to the 
city: Antioch. As time went on, 
Antioch became Antakya and is 
how we know it today. 
The Asi River, which runs through 
the city, is the inspiration for 
many legends. According to one 
story, a dragon once terrorized 
the townspeople of Samandağ, 
and for years, young girls were 
sacrificed to appease the dragon. 
One girl to be sacrificed was the 
beloved of a brave man; he could 
not accept this and decided to 
fight the dragon; he came face 

yol göstermesi için adak 
adamış. Kestiği kurbanı 
sunağa bırakıp beklemeye 
başlamış. Günlerden bir 
gün bir kartal yanaşmış. 
Kurbanın kapıverdiği bir 
parçasını denizin gerdanına, 
bir parçasını da Asi Nehri’nin 
yanağına bırakmış. Minnettar 
olan Seleukos, tez zamanda 
bir liman yaptırıp bu 
toprakları başkenti ilan etmiş. 
Babasının adını da şehre 
vermiş: Antioch. Gel zaman 
git zaman, Antioch, dillerde 
Antakya olmuş, bize de 
kendini bu isimle tanıtmış.
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Asi Nehri’nin kulaklarını 
hazır çınlatmışken, hakkında 
anlatılan iki ayrı efsaneden 
de bahsedelim. Bakalım, 
yatağına sığmayan bu 
suların isyanına hangisi 
ikna edecek sizi? Bir rivayete 
göre, Samandağ halkının 
huzuruna, birdenbire 
ortaya çıkan bir ejderha 
gölge düşürmüş. Ejderhanın 
gönlünü almak için yıllarca 
genç kızlar kurban edilmiş. 
Bir gün sıra bir yiğidin 
sevdiceğine gelmiş ama o 
yiğit buna razı olmamış 
ve ateşe kendini atmış; 
ejderhayla burun buruna 
gelmiş, yaralamış da onu 
nihayetinde. Acısından 
kendini yollara vuran 
ejderha, soluğu bugünkü 
Lübnan’da almış, can havliyle 
çarptığı kayadan sular 
fışkırmış. Su, canavarın ayak 
izlerini takip ederek akmış, 
doğa kanunlarını hiçe saymış. 
Şeffaf rengine, geçtiği tüm 
toprakların rengini çalmış; 
kuzeyden güneye gideceği 
yerde, güneyden atmış ilk 
adımlarını. Denilen o ki, 
Lübnan’da doğup Suriye’de 
soluklanan, Hatay’dan 

süzülüp Akdeniz’e akan bu 
nehrin yolunu da, tabiatını 
da bu ejderha belirlemiş. 
Bu arada küçük bir bilgi 
vermekte yarar var: Öyle 
ki bahsi geçen Samandağ, 
Türkiye’nin en uzun ikinci 
sahili. 
Bir başka rivayete gelince: 
Gün olmuş Hz. Ali (r.a.) 
sormuş rastladığı nehre: 
“Nedir derdin? Neden ters 
gidersin? Aksan ya diğerleri 
gibi kıbleye?” Nehir, 
Humus’a, Hama’ya, Habib-i 
Neccar’a misafir olup oradan 
kıbleye uzanmak istediğini 
söyleyince, Hz. Ali (r.a.), 
dönmesi gerektiğini, yoksa 
kılıcıyla onu ikiye ayıracağını 
belirtmiş. Nehirdir, 
laf dinler mi! O vakit, 
kimseye suyundan hayır 
gelmeyeceğini iddia etmiş. 
Hz. Ali (r.a.) ikna olmuş. 
Nehrin adını Asi koymuş, 
insanların ondan şifa bulması 
için dua etmiş.  
Sizin de yolunuz buralara 
düşerse Anadolu’nun ilk 
camii olan Habib-i Neccar’ı 
ziyaret edebilirsiniz. Hz. 
İsa’nın (a.s.) havarilerinden 
St. Pierre’in adıyla anılan, 

to face with it and wounded it. 
In pain, the dragon fell, hit the 
ground, and created what is 
known as Lebanon today. Also, 
water flowed from its footsteps, 
thus ignoring all laws of nature. 
The river added colors to places 
where they had been none; it also 
reoriented direction, so that it 
went south to north. It’s often said 
that this dragon determined the 
course and the nature of the Asi 
River, which sprung in Lebanon, 
runs across Syria, floated into 
Hatay and eventually into the 
Mediterranean Sea. It also bears 
mentioning the aforementioned 
Samandağ has the second-
longest coastline in Turkey. 
The other legend about the Asi 
River tells the story of how the 

waters crested its banks. One day, 
Hz. Ali (r.a.) came upon this river 
and asked it: “What’s the matter? 
Why is it that are you flowing 
in reverse? Why don’t you flow 
like others through kıblah?” 
The river responded that it 
wanted to visit Homs, Hama and 
Habib-i Neccar before reaching 
the kıblah. Hz. Ali (r.a.) replied 
that it should turn back or he 
would divide it into two with his 
sword. But, of course, as it was 
just a river, it didn’t listen to 
reason! The river claimed that if 
it did flow in the other direction 
turn back, it would not benefit 
anyone. Hz. Ali (r.a.) was then 
convinced. He named the river 
Asi (Rebel) and prayed that this 
river could heal people. 

ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2017  93  



dünyanın ilk mağara kilisesi 
de görülmesi gereken bir 
başka değer.

Defnenin Hikâyesi      
Oruk köftesinin, kaytaz 
böreğinin, künefenin 
kokusuyla ancak Harbiye’yi 
saran defne ağaçlarının 
mis kokusu aşık atabilir. 
Dört mevsim yeşil kalan 
yapraklarıyla, yemeklere 
kattığı aromasıyla; şifa 
dağıtan sabunlarıyla, 
çaylarıyla defne ağacının da 
hikâyesi var. Efsaneye göre 
okçulukta usta olan tanrı 
Apollon, karşılaştığı Eros’un 
bu konudaki kabiliyetini 
hafife almış. Eros, altın okunu 
Apollon’un göğsüne saplayıp 

içine ömür boyu sürecek aşkın 
tohumunu ekmiş. Bir gün 
Apollon, güzeller güzeli bir su 
perisi olan Daphne’yi ormanda 
görünce, yüreğindeki aşk 
filizlenmiş. Serenatlar da 
yapsa, yıldızlar kadar iltifat 
da etse kendini toprak anaya 
adayan, evlenmeme andı içen 
periyi ikna edememiş. Bakmış 
Apollon peşini bırakmıyor, 
babası ırmak tanrısı Peneus’a 
kendini kurtarması için 
yakarmaya başlamış Daphne. 
Gözlerinden süzülen 
yaşlar, Harbiye şelalelerini 
oluşturmuş. Kızın bedeni bir 
ağaç gövdesine; uzayan kolları 
dallara; parmakları, sırma 
saçları yapraklara dönüşünce, 
şaşıp kalmış Apollon. 

If you’re in the area, you can visit 
Habib-i Neccar, Anatolia’s first 
mosque. Another important 
landmark is St. Pierre, the 
world’s first grotto church; 
it was named for one of the 
apostles of Jesus Christ. 
 
The Legend of Daphne  
The scent of the laurel trees 
(daphne in Greek and defne 
in Turkish) that surround the 
Harbiye district of Antakya, can 
elicit the scent of Oruk meatballs, 
kaytaz pastry and künefe. Bay 
leaves come from this evergreen 
tree, and they give flavor to 
foods, and, is used in soaps and 
teas. The laurel’s story is rooted 
in legend, and follows as such: 

the master archer god Apollo had 
underestimated the archery skills 
of Eros. Enraged, Eros shot one 
of his golden arrows into Apollo’s 
chest, thus instilling love in him. 
One day, Apollo saw the most 
beautiful nymph in the forest, 
Daphne, and the love in his heart 
took hold of him. He serenaded 
and complimented here, but it 
was all in vain. He was unable 
to convince Daphne, who had 
devoted herself to nature and had 
taken an oath not to marry.  When 
she realized that Apollo wasn’t 
going to give up, Daphne begged 
her father, the god of rivers, 
Peneus, to save her from him. As 
she plead with him, the tears that 
flowed from her eyes turned into 
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Dört mevsim yeşil kalan yaprakları, yemeklere sunduğu aroması; şifa 
dağıtan sabunları, çaylarıyla bölgenin önemli bir değeri defne ağacı.
Bay leaves from the laurel tree are used in foods, soaps and teas.

Daphne’nin gözlerinden süzülen yaşlar, Harbiye şelalelerini oluşturmuş.
The teardrops that fell from Daphne’s eyes formed the Harbiye Waterfalls.
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Israrından bin pişman olan 
tanrı, Daphne’nin hâlâ 
atan nabzını duyunca, onu 
sonsuza dek kutsal ağaç 
ilan ettiğini fısıldamış. 
Yapraklarından yaptığı 
çelengi başından hiç 
çıkarmamaya yemin 
etmiş. Bu efsaneyi bir de 
sahiplerinden dinlemek 
isterseniz, dünya çapında 
bir mozaik koleksiyonuna 
sahip Hatay Arkeoloji 
Müzesi’ndeki Apollon Daphne 
Mozaiği, sizin için dile 
gelecektir. Yolunuz bir gün 
Antakya’ya düşerse, Beşikli 
Mağara, Titus Tüneli, Uzun 
Çarşı, ney yapılan kamışlar 
ve surlar başka efsaneler 
anlatmak için sizi dört gözle 
bekliyor olacak.

the Harbiye waterfalls. She became 
a tree: her torso became the trunk, 
her arms became the branches; her 
fingers and her blond hair became 
the leaves. Apollo, surprised, 
and regretful that he had been 
so insistent, that, when he heard 
Daphne’s pulse, he whispered to it 
that it would be the most sacred 
tree for all eternity. He made  
a crown of its leaves on his head. 
For a visual of the story of Apollo 
and Daphne, there’s a mosaic in the 
Hatay Museum of Archaeology, 
which has a world-renowned 
mosaic collection. 
There are many other Antakyan 
legends waiting to be told. Beşikli 
Cave, Titus Tunnel, Uzun Çarşı, 
the city’s walls, and the reed beds 
from which the ney is created all 
have their own special story.

 BİLGİ 
AnadoluJet’in Ankara 
Esenboğa ve İstanbul 

Sabiha Gökçen 
havaalanlarından Hatay’a 
uçuşları bulunmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için 
anadolujet.com’u ziyaret 

edebilirsiniz. 

INFO
AnadoluJet has flights 
from Ankara Esenboğa 

and İstanbul Sabiha 
Gökçen airports to Hatay. 

For details, please visit: 
anadolujet.com. 
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Limanı tehdit eden sel sularının 
yönünü değiştirmesi için MS 
1’inci yüzyılda yapılan Titus 
Tüneli, döneminin mühendislik 
harikası olarak kabul ediliyor. 
Built to change the course of 
floodwaters in the 1st century AD, 
the Titus Tunnel is an engineering 
marvel of the period.

Antakya yılın her mevsimi bir 
başka güzel.
Antakya is beautiful in every season 
of the year.
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SERAF

KIŞ 
ÇORBALARI 
WINTER SOUPS 

Anadolu’nun, damağa olduğu kadar 
göze de hitap eden leziz çorbaları 
kış günlerinin vazgeçilmezidir. Bu ay 
sizlere soğuk günlerde içinizi ısıtacak 
tarhana, pirpirim ve alaca çorbalarının 
tariflerini sunuyoruz. Afiyet olsun…  

There are many kinds of soups in 
Anatolian cuisine, and not only are 
they delicious, but are indispensable 
in the winter months. This month, we 
give you the recipes for three different 
soups: tarhana, pirpirim and alaca. 
They’re sure to warm you up on cold 
days. Afiyet olsun!

MESUDE BÜLBÜL
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Directions 
Heat some oil in a pan and fry the onion, 
garlic and peppers. Add the sliced leeks, 
chopped tomatoes and cook a bit more. Add 
the cooked wheat and chickpeas 4 cups of 
water and bring to a boil. In a separate bowl, 
blend the yogurt and flour together and 
gradually add to the soup mixture. To prepare 
the sauce, melt some butter in a small pan 
and add the red pepper paste, chili pepper, 
mint and pomegranate syrup. Ladle over the 
soup and serve. 

ALACA SOUP

Ingredients 
¼ cup oil
¼ cup cracked wheat, cooked
½ cup chickpeas 
1 large onion 
2 green peppers 
1 red pepper 
1 stalk leeks, sliced
1 garlic clove
1 tomato, chopped 
1 tbsp. red pepper paste 
2 tbsp. yogurt 
1 tsp. flour
Dried mint, chili pepper, pomegranate syrup 
and salt (for sauce)

Hazırlanışı
Bir tencerede biraz sıvı yağ ile soğan, 
sarımsak ve biberleri kavurun. Küçük küçük 
doğranmış olan pırasaları ilave ettikten 
sonra küp şeklinde doğranmış domatesleri 
ekleyip biraz daha kavurun. Kavrulduktan 
sonra haşlanmış buğday ve nohut ekleyip 4 
bardak su koyarak kaynamaya bırakın. Ayrı 
bir kapta yoğurdu unla birlikte çırparak 
kaynamakta olan çorbanın üzerine yavaşça 
ilave edin. Ufak bir tavada biber salçası, 
pul biber, nane ve nar ekşisini tereyağında 
karıştırdıktan sonra çorbanın üzerine 
döküp servis edin.

ALACA ÇORBASI

Malzemeler 
½ çay bardağı sıvı yağ 
½ çay bardağı yarma buğday 
1 su bardağı nohut 
1 adet büyük baş soğan 
2 adet yeşilbiber 
1 adet kırmızıbiber 
1 pırasa sapı 
1 diş sarımsak 
1 adet domates 
1 yemek kaşığı biber salçası 
2 yemek kaşığı yoğurt 
1 tatlı kaşığı un 
Eser miktarda nane, pul biber, nar 
ekşisi ve tuz
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Directions 
Fry the onion, green peppers 
and sundried tomatoes. Add the 
purslane. Add the previously 
boiled lentils. Pour in 2 cups 
of water, and bring to a boil. 
Add the bulgur. In a separate 
container, whip the yogurt and 
flour together and gradually 
add to the mixture. After boiling 
for couple of times, prepare the 
sauce by melting the butter in a 
saucepan, and adding chili pepper 
and mint. Ladle on top and serve.

PİRPİRİM SOUP 

Ingredients
1 bunch purslane, chopped
1 onion, minced
2 green peppers, minced
½ cup sundried tomatoes 
½ cup green lentils, boiled
¼ cup coarse bulgur 
2 tbsp. yogurt 
1 tsp. f lour
Dried mint, chili pepper and 
butter (for sauce)

Hazırlanışı 
Soğanı, yeşilbiberi ve kuru 
domatesi ince ince doğrayın. 
Ayıklanmış, yapraklarından 
ayrılmış semizotuyla birlikte 
tencerede kavurun. Önceden 
haşlanmış olan mercimeği üzerine 
ilave edin. 4 bardak su ekledikten 
sonra kaynamaya bırakın. 
Kaynamış olan çorbanın üzerine 
bulgur ilave edin. Ayrı bir kapta 
yoğurdu ve unu çırparak yavaşça 
kaynayan çorbanın üzerine 
ekleyin. Birkaç taşım kaynadıktan 
sonra tereyağında yakılan pul 
biberi ve naneyi çorbanın üzerine 
döküp servis edin.

PİRPİRİM ÇORBASI

Malzemeler 
1 bağ semizotu 
1 baş kuru soğan  
2 adet yeşilbiber 
1 çay bardağı kuru domates  
1 çay bardağı yeşil mercimek  
½ çay bardağı pilavlık bulgur  
2 yemek kaşığı yoğurt  
1 tatlı kaşığı un 
Eser miktarda nane, pul biber ve 
tereyağı
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Directions 
First, stir the tarhana into 1 cup 
water, and let it sit until all the 
water has been absorbed. Then, 
fry the onion, celery and garlic 
in a pan. After 2-3 minutes, add 
the pepper paste and water, then 
bring to a boil. Gradually add 
the tarhana/water blend you left 
into the soup mixture. Continue 
to boil for 15 minutes on medium 
heat and serve. Season with salt 
and pepper as you like.

TARHANA SOUP 

Ingredients
1 onion, chopped
1 clove of garlic
2 celery stalks 
1 cup ground tarhana
100 grams butter
1 tsp. pepper paste 

Hazırlanışı 
Öncelikle tarhanayı 1 bardak 
suyla karıştırarak bir süre 
yumuşaması için bekleyin. 
Daha sonra bir tencerede 
önceden küp küp kestiğiniz 
soğanı, kereviz saplarını ve 
sarımsağı tereyağıyla kavurun. 
2-3 dakika süren kavurma 
işleminin ardından biber 
salçası ile birlikte bir miktar su 
ilave edip kaynamaya bırakın. 
Kaynayan çorba harcına 
çözülmeye bırakılmış olan 
tarhanayı yavaşça ilave edin. 
Kısık ateşte 15 dakika daha 
kaynattıktan sonra üzerine 
istediğiniz baharatı serpip 
servis edin. 

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler 
1 baş kuru soğan 
1 diş sarımsak 
2 adet kereviz sapı  
1 su bardağı toz tarhana  
100 gram tereyağı  
1 tatlı kaşığı biber salçası 
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Kitlesel fonlama son zamanlarda duymaya 
başladığınız bir terim olabilir ama aslında geçmişi 
çok eskilere dayanıyor. New York’un simgesi olan 
Özgürlük Anıtı bunun en bilinen örneklerinden. Anıt, 
120 binin üzerinde kent sakininin maddi katkılarıyla 
bitirilebilmişti. Günümüzdeyse işler daha kolay. İyi bir 
fikriniz varsa hayalleriniz bir “tık” ötenizde…

“Crowdfunding” is a relatively recent term, however, 
it has roots that go way back in history. The Statue of 
Liberty, the symbol of New York City, was completed 
thanks to the contributions from more than 120,000 
donors. Nowadays, it is much easier to realize a 
dream. If you have an idea you want to realize, it’s 
only a “click” away, thanks to crowdfunding.

PARLAK FİKİRLER 
SAHİPSİZ KALMAZ
SHARING A BRILLIANT IDEA WITH THE WORLD 

jetgenc.net
facebook.com/jetgenc

instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc

ANADOLUJET 
��������	�
������� 

AnadoluJet’in 13-25 yaş 
arası gençlere yönelik 

platformu Jetgenç’e üye 
olmak ve fırsatlardan 

yararlanmak için 
jetgenc.net 

adresini ziyaret edin!

ANADOLUJET INVITES 
THE YOUNG 

Visit jetgenc.net to become 
a member of Jetgenç, 
AnadoluJet’s platform 

for young between 13-25, 
and benefit from various 

promotions.

SİNAN AKKOL



Diyelim ki size hayaller kurduran parlak bir fikriniz var. 
İsmini, amacını, projesini, hayalinizi gerçekleştirmek için 
beraber yürüyeceğiniz insanları, kısacası gerekli her şeyi, 
herkesi düşündünüz. Tek eksiğiniz kaldı: Sermaye. Eğer bu 
noktada takıldıysanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Nice parlak 
fikir, maddî destek bulamadığı için hayata geçirilemiyor. 
Neyse ki sosyal medyanın erişim gücü sayesinde artık 
parlak fikirlerin yepyeni bir mâli kaynağı var: İnsanlara 
sosyal ağlardan ulaşıp bir gelir havuzu oluşturmak üzerine 
kurulu bir fonlama türü olan “kitlesel fonlama”. 
İnternet kaynaklı kitlesel fonlamanın ciddi bir gelir 
kaynağı hâline gelmesi 2011 sonrasında gerçekleşti. 
Özellikle Kickstarter.com gibi platformlardaki projelerin 
başarılı sonuçlar vermesi hem kullanıcıların hem de proje 
sahiplerinin bu platformlara olan güvenini sağlamlaştırdı. 
Peki ama hangisini seçmeli?Kitlesel fonlama türleri 
ödül tabanlı (Kickstarter.com, Patreon.com), bağış 
tabanlı (GoFundMe.com) ve hisse paylaşımlı (Fig.com) 
olarak sınıflandırılabilir. İlk olarak projenizin veya bağış 
kampanyanızın mahiyetine uygun siteyi tercih etmeniz 
gerekiyor. Bu, projenizin başarıya ulaşması adına en önemli 
adımlardan biri olacak. Kampanyanızı oluşturduktan sonra 
sosyal medyadan ulaşabileceğiniz herkesle; eş dostla, 
hayranlarınızla ve takipçilerinizle iletişime geçip projenizi 
paylaşmalarını istemelisiniz. Eğer ilgi yoğunlaşırsa ve 
projenize inanılırsa gerisi gelecektir.
Fonlama sitelerinin kuralları kadar hizmet için aldıkları ücret/
pay da değişim gösterebiliyor. Bazı yaygın fonlama sitelerinde 
proje oluşturmak için ABD’de veya Avrupa’da bir banka 
hesabına ve kredi kartına sahip olmak gerekiyor. Yurtdışındaki 
sitelere Türkiye’den de alternatifler yok değil. Son yıllarda 
Türkiye’de de kitlesel fonlama siteleri ortaya çıkmaya başladı. 
Küresel bir projeniz olsa dahi yerel bir destekle yola çıkmak 
istiyorsanız, bu siteler üzerinden destek arayabilirsiniz.

Suppose you have a brilliant idea. You have thought of 
everything: its name, purpose, project, and the people 
you would like to work with to make your dream happen. 
The only thing you need is capital. If you’re stuck at this 
point, you’re not alone. Many brilliant ideas haven’t been 
realized because they don’t have financial backing. 
Fortunately, thanks to the broad power of social media, 
there is a new source of money to fund brilliant ideas: 
crowdfunding, a type of funding that pools revenue by 
soliciting social network users.
Internet-based crowdfunding has become a significant 
source of income since 2011. Platforms such as 
Kickstarter.com have empowered both the project 
owners’ and donors’ confidence in this type of fundraising.
Crowdfunding categories are prize-based (Kickstarter.com, 
Patreon.com), donation-based (GoFundMe.com) and 
share-based (Fig.com). First, you should choose 
a website in accordance with your project or fundraising 
campaign. This will be one of the most important steps 
in ensuring your project’s success. After you’ve started 
your campaign, reach out to everyone that you can via 
social media, by asking your friends, relatives, fans and 
followers to lend assistance to your project. If it attracts 
enough attention and if enough people believe in your 
project, it will certainly flourish.
The rules for funding websites could change as well as 
funders’ ownership in the project. In order to establish 
a project on some popular funding sites, you first need to 
have a bank account and a credit card issued by a lender 
in the USA or Europe. However, there are alternatives 
to foreign websites in Turkey. In recent years, new 
crowdfunding websites have been launched. If you want 
to garner domestic support even though your project is 
global, consider one of these sites. 
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AriKovani.com
Teknoloji ve inovasyon odaklı projelere yer veren bir kitlesel 
fonlama aracı. Projeniz site tarafından destek almaya uygun 
görüldükten sonra, 60 güne kadar bir süre belirliyorsunuz. 
Turkcell’in desteğiyle hayata geçirilen AriKovani.com 
vasıtasıyla bugüne kadar WeWalk (görme engelliler için akıllı 
baston), Outliers Notebook (mikrodalga fırında silinebilen 
akıllı not defteri) ve Alya 3D Printer (çocukların kendi 
oyuncaklarını üretmesini sağlayan bir 3D yazıcı) gibi başarılı 
projeler destek almayı başardı.

GoFundMe.com
Bağış temelli çalışan GoFundMe.com üzerinde aklınıza 
gelebilecek hemen her şey için fonlama başlatabiliyorsunuz: 
Doğacak bebeğiniz için, bir yakınınızın hastalığının tedavisi 
için, eğitiminiz veya üzerinde çalıştığınız bir proje için destek 
toplayabiliyorsunuz… Günümüzün en başarılı ve esnek fonlama 
sitelerinden olan GoFundMe.com’da ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, 
Kanada ve Avustralya üzerinden proje başlatılabiliyor.

AriKovani.com
This crowdfunding site is a place for projects focused on 
technology and innovation. After submitting your project to 
arikovani.com, and if it’s been approved, you’ll be able to 
design a campaign of up to 60 days. AriKovani.com, realized 
with the support of Turkcell, has successfully launched 
projects such as WeWalk (a “smart” walking stick for the 
visually impaired), the Outliers notebook (a smart notebook 
that can be wiped clean by placing in a microwave oven) 
and the Alya 3D printer (a 3D printer that allows children to 
produce their own toys) have received significant funding. 

GoFundMe.com
On donation-based GoFundMe.com, you can solicit donations for 
everything you can think of: for the new baby you are expecting, 
for the hospital treatment of a relative, for your education 
expenses or for any other project. GoFundMe.com is one of the 
most successful and flexible funding websites, and projects 
from the USA, EU countries, Canada and Australia are accepted. 
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Kickstarter.com
“Hedefine ulaşamazsan hiçbir şey alamazsın.” kuralını temel alan 
bir fonlama sistemi. Projeniz için baştan bir hedef belirliyorsunuz 
ve toplanan para bu hedefi yakalayamazsa, fonlama yapanlara 
iade ediliyor. 
Bu platformun GoFundMe’den farkı, bir yardım sistemi olmaması. 
Projeye yaptığınız parasal desteğin boyutuna göre değişen 
bir hediyeniz oluyor. Mesela, bir oyun projesine yapacağınız 10 
dolarlık yardımla oyunun dijital versiyonuna sahip olurken, 1000 
dolarlık bir yardımla oyundaki bir karaktere isminizin verilmesi, 
oyunun yapımında söz sahibi olmak gibi kazanımlarınız olabiliyor. 
Kickstarter’da Türkiye’den birçok başarılı proje fonlandı. Ülkemizin 
resmî olarak sisteme eklenmesi heyecanla bekleniyor.

Patreon.com
Patreon.com üzerinden içerik üreticileri kitle fonlaması 
yapabiliyor. Site sayesinde YouTube yayıncılarının, kısa film 
ve bağımsız dizi yapımcılarının, ressam ve sanatçıların 
kendi hayallerini gerçekleştirmesi mümkün. Diğer fonlama 
sitelerinden farkı, Patreon’daki kitle fonunun tek seferlik 
değil aylık veya üretilen içerik başına alınabiliyor olması.

Kickstarter.com
This crowdfunding platform is based on the premise of “You’ll 
receive nothing if you don’t reach your target.” You define 
a project goal at the start, and if the money that’s gathered doesn’t 
add up to your projected goal, project donors are refunded. What 
sets GoFundMe apart is that donors don’t just make a gift; they 
will receive benefits based on the amount of the donation. For 
example, if a donor gives $10 for a gaming initiative, they may be 
given a digital edition of the game, whereas a $1,000 contribution 
might get a character in the game named after them, or they can 
be a part of the production process. Many projects in Turkey have 
been successfully funded by Kickstarter. We’re all awaiting word 
that Turkey will be added to the platform officially. 

Patreon.com
On Patreon.com, content producers can crowdfund. Thanks 
to this platform, it’s possible for YouTubers, short film and 
independent series creators, painters and other types of 
artists to realize their dreams. Unlike other crowdfunding 
sites, donations for Patreon projects can be made monthly 
or on a per-project basis.
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MEVLÜT GÜLEÇ

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
LEARNING DISABILITIES
Öğrenme güçlüğünün zekâ ya da 
motivasyonla ilgisi yoktur. Bu sorunu 
yaşayan çocuklar yaşıtlarından daha 
tembel ya da daha geç anlıyor değildirler. 
Tek farkları, beyin fonksiyonlarının 
normal bireylere göre farklı şekilde 
çalışmasıdır. Bu fark bilgiyi nasıl aldıkları 
ve nasıl işledikleri ile ilgilidir.

Learning disabilities have nothing to 
do with intelligence or motivation. 
Children who have this problem are 
not lazier or less clever than others. 
The only difference is that their brain 
functions  in a different way. This 
difference is related to how they 
perceive and process information. 
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Öğrenme güçlüğü ya da 
öğrenme bozukluğu, öğrenme 
problemleri ile ilgili geniş bir 
yelpazeyi tanımlamak için 
kullanılan bir kavramdır. 
Kısaca açıklamak gerekirse, 
öğrenme güçlüğü olan kişiler 
farklı bir şekilde görür, 
duyar ve anlarlar. Bu farklı 
algılama ve yorumlama 
yeni bilgi ve becerileri 
öğrenmenin yanı sıra bunları 
kullanmada da sorunlara 
neden olabilmektedir. Bu 
problemlerden yola çıkarak 
özetleyecek olursak, öğrenme 
güçlüğü yaygın olarak; 
okuma, yazma, matematik, 
mantık, dinleme ve konuşma 
ile ilgili sorunları içerir. 
Öğrenme güçlüğü, çocuktan 
çocuğa farklılıklar gösterir. 
Biri kitapları severken, 
matematiği anlamada güçlük 
çekebilir, bir diğeriyse okuma 

Learning disabilities or 
learning disorders are used 
to define a wide range of 
problems related to learning. 
To put it simply, those with 
learning disabilities see, 
hear and understand things 
differently. This difference in 
perception and interpretation 
can cause problems in learning 
new information and skills. 
In short, learning disabilities 
involve reading, writing, 
math, logic, comprehension 
and speaking. 
Learning disabilities vary 
from child to child. One 
could love reading but have 
difficulty with math, whereas 
another could have hard 
time with writing. Again, 
another child could have 
problems understanding and 
interpreting what they see 
or hear. Although there are 

varying problems, all fall into 
the category of a learning 
disability. 
Scientific research has 
gained important ground 
in understanding the inner 
dynamics of the brain. 
Discoveries in neuroplasticity 
have brought new hope for 
the treatment of learning 
disabilities and disorders. 
Neuroplasticity relates to 
changes in the characteristics 
and functions of the brain’s 
neurons and synapses that 
form due to various external 
and internal stimuli. 
Neuroplasticity is the brain’s 
ability to adapt to conditions 
by way of changing throughout 
life. The brain creates 
new links as responses to 
experiences and learning and 
thus creates new brain cells. 
These findings on the 

ve yazma ile mücadele ediyor 
olabilir. Yine bir başka çocuk 
gördüklerini, söylenenleri 
anlamada veya yorumlamada 
sıkıntı çekebilir. Sorunlar 
çok ve farklı da olsa hepsinin 
ortak paydası öğrenme 
güçlüğüdür. 
Bilim, beynin iç işleyişini 
anlamada büyük adımlar 
atmıştır ve bu ilerleme 
öğrenme güçlüğü ve 
bozuklukları için yeni 
bir umudu beraberinde 
getirmiştir; Nöroplastisite. 
Nöroplastisite, çeşitli iç ve 
dış uyaranlara bağlı olarak 
beyindeki nöronların ve 
bunların oluşturduğu 
sinapsların yapısal 
özellikleri ve işlevlerindeki 
değişikliklerdir. Aynı 
zamanda beynin yaşam 
boyu şartlara göre değişip 
koşullara uyum yeteneğini 
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ifade eder. Beyin, hayat 
boyunca, deneyim ve 
öğrenmeye yanıt olarak yeni 
bağlantılar oluşturur ve yeni 
beyin hücreleri üretebilir. 
Beynin değişim yeteneği 
konusundaki bu bilgi öğrenme 
güçlüğünün çözümünde 
çığır açan yeni yöntemleri 
beraberinde getirmiştir. 
Bu yenilikçi yöntemler, 
zayıf bilişsel alanları 
belirleyip güçlendirmek için 
stratejik beyin egzersizleri 
kullanır. Modern öğrenme 
güçlüğü programlarıyla bu 
konudaki sorunlar kolaylıkla 
çözülebilmektedir. Bütün 
bu yenilikçi programlar 
öğrenme güçlüğü sorunu olan 
kişilere yardımcı olmaktadır. 
Herhangi bir eğitim 
programına başlamadan önce, 
uygun ve güvenilir teşhis 
önemlidir. Öğrenme güçlüğü 
tanısının konması bir süreçtir. 
Bunun için eğitimli uzmanlar 
tarafından test, analiz ve 

gözlem yapılmalıdır. 
Ülkemizde de bugüne kadar 
bu sorunların çözümünün 
olmadığı ile ilgili bir 
düşünce hâkimdi. Ancak son 
zamanlarda tanı ve çözüm 
konusunda oldukça başarılı 
sonuçlar alan merkezler var. 
Bu merkezlerde dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde 
kullanılan test ve çözüm 
yöntemleri uygulanıyor. 
Öncelikle sorunun ne olduğu 
ve seviyesi belirlenip kişiye 
özel program ile bu sorun 
ortadan kaldırılıyor. 
Çocuklarına öğrenme güçlüğü 
ile ilgili test yaptırmak aileler 
için oldukça faydalı olmaktadır. 
Zamanında tanısı konup 
çözülmeyen bu sorun pek çok 
ailede travmaya yol açmaktadır. 
Ülkemizde her beş çocuktan 
biri bu sorunla yüz yüze iken 
çocuğu 3-7 yaş aralığında 
olanların bu testi yaptırması 
uzmanlar tarafından özellikle 
tavsiye ediliyor.

transformative ability of 
brain have given way to 
groundbreaking new methods 
for the treatment of learning 
disabilities. These innovative 
methods use strategic brain 
exercises in order to find weak 
cognitive spaces and improve 
them. With the advent of 
modern learning disability 
programs, these issues can 
be more easily addressed. 
These innovative programs 
help people with learning 
disabilities. A proper and 
reliable diagnosis is vital 
before starting any learning 
development program. As 
it takes time to diagnose 
learning disabilities, 
education professionals need 
to test, analyze and make 
observations. 
In Turkey, the dominant 
opinion was that these 
problems had no solution. 
However, nowadays, there 
are many centers that can 
successfully diagnose and 
treat these disorders. These 
testing and treatment 

methods, which are used in 
more developed countries, 
are being employed. First, the 
problem is diagnosed and its 
level of severity is determined, 
then, the appropriate 
treatment is prescribed. 
Families that suspect that 
their child is aff licted with  
a learning disorder can visit 
one of these centers and have 
them tested for learning 
disabilities. This problem, 
if not diagnosed early on, 
can cause problems in the 
family itself. As one in every 
five Turkish children faces 
a learning disability, it is 
strongly advised that parents 
with children between the 
ages of 3-7 have their children 
tested by a professional.
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Öğrenme güçlüğünün 
belirtileri 
 
Okul Öncesi 
• Kelimeleri telaffuzda 
problemler 
• Doğru kelimeyi bulmakta 
zorlanma 
• Kafiyeleri anlamada zorluk 
• Harfleri, sayıları, renkleri, 
şekilleri, günleri anlamakta 
zorluklar 
• Yönleri takip etmekte 
zorlanma 
• Kalem kavramada, makas 
kullanmada ve sınırlar içerisinde 
boyamada zorluklar. 
• Düğme, fermuar, çıtçıt 
kullanmada ve ayakkabı 
bağlamada zorluklar

5-9 yaş 
• Harfler ve harflerin sesleri 
arasındaki bağlantıyı kurmakta 
zorluklar  
• Sesleri birleştirip kelime 
kuramama 
• Basit kelimeleri okurken 
karıştırma 
• Yeni becerileri yavaş öğrenme 
• Kelimeleri sürekli yanlış 

heceleme ve sıklıkla okuma 
hataları yapma 
• Temel matematik kavramlarını 
öğrenmede zorlanma 
• Saati söylemede zorlanma 
 
10-13 yaş 
• Okuduğunu anlamada 
zorlanma 
• Matematik kavramlarını 
anlamada zorlanma 
• Ucu açık sınavlarda ve 
kelime problemlerinde 
zorlanma  
• Okuma-yazmadan 
hoşlanmama ve yüksek sesli 
okumaktan çekinme  
• Kötü el yazısı 
• Zayıf organizasyon 
becerileri (yatak odasında, 
ödevde, çalışma masasında 
dağınıklık ve düzensizlik) 
• Sınıf tartışmalarını takip 
etmekte güçlük ve fikirlerini 
ifadeden çekinme 
• Aynı kelimeyi aynı metinde 
farklı şekillerde seslendirme 

Symptoms of Learning 
Disabilities 
 
Preschool 
• Problems with pronunciation 
• Difficulty in finding the right word 
• Problems in understanding 
rhymes 
• Difficulty in understanding 
letters, numbers, colors, shapes and 
days 
• Difficulty in following directions 
• Difficulty in holding pencils or 
crayons and using scissors and 
coloring within lines 
• Problems with buttons, zippers 
and tying shoelaces

Ages 5-9  
• Difficulty in linking letters 
and sounds of letters together 
• Inability to bring sounds 
together in order to form a word 
• Mixing simple words when 
reading   
• Slow learning in new skills 
• Spelling words incorrectly and 
misreading

• Difficulty learning 
fundamental mathematical 
concepts 
• Difficulty in telling time and 
unable to remember series. 

Ages 10-13 
• Hardship in understanding 
what she/he reads and/or 
mathematical concepts 
• Difficulty with test exams, 
particularly with openended 
questions and word problems 
• Disliking reading and writing 
and abstaining from reading 
something aloud 
• Bad handwriting 
• Poor organizational skills 
(an untidy bedroom, messy 
homework) 
• Difficulty in following class 
discussions and unable to 
express opinions 
• Pronouncing the same word 
in the same text differently
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SİNAN AKKOL

DÜNYAYI GEZDİREN 
OYUNLAR
GAMES THAT TRAVEL THE WORLD 

Kimi zaman bir diyarın prensesini 
kaçıran ejderhanın peşine düşeriz, kimi 
zaman da evrenin sonsuz boşluklarında 
kötülerle mücadele ederiz oyunlarda. Bazı 
oyunların ise bizi bambaşka coğrafyalara, 
kültürlere götürme gücü vardır. Dünyayı 
oyunlarla keşfetmeye ne dersiniz? 

In some games, a dragon is chased down 
because it’s abducted a princess, or we 
struggle against evil in the infinite space 
of the universe. In other games, we have 
the power to travel to totally different 
worlds and cultures. Can we discover more 
about the world through playing games?
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Bazı oyunlar bizi yerimizden 
kalkmadan gezegenimizin 
hiç görmediğimiz yerlerine 
götürür. O yerleri öyle bir 
yaşatırlar ki bizlere, oyunlarda 
gördüğümüz şehirlerin, uçsuz 
bucaksız ovaların, gizemli 
mekânların peşine düşmek 
arzusuyla dolar içimiz. Bugün 
sizi dünyayı keşfettirme gücü 
olan oyunlarla tanıştırıyoruz. 
Kim bilir, belki de seyahat etme 
isteğinizi pekiştirecek bir oyun 
vardır aralarında. 
 
80 Days 
(iOS, Android, PC, Mac) 
Time dergisinin “Yılın Oyunu” 
ödülünü kazanan “80 Days”, 
Jules Verne’in “80 Günde 
Devr-i Âlem” adlı eserinden 
uyarlanmış. Dünyayı 80 günde 
dolaşabileceğini iddia eden 
Phileas Fogg’un yardımcısı 
Pasparteu’nun ağzından 
anlatılan interaktif bir macera. 
Londra’dan başlayıp doğuya 
doğru yol aldığınız oyunda, 
her adımda ilginç insanlarla ve 
olaylarla karşılaşıyorsunuz. 
Bize içinde bulunduğumuzdan 
farklı bir gerçeklik 
sunan oyunda, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun “geyik” 

Some games take us to 
different places on Earth that 
we have never seen before. 
And, in showing us these new 
places, we’re often filled with 
the desire to put everything 
aside and explore the cities, 
vast plains, and other locales 
featured in these games. Here, 
we’ ll introduce you games 
that put the world at your 
fingertips. There will likely 
be a game out there that will 
inspire you to travel. 
 
80 Days 
(iOS, Android, PC, Mac) 

Named Game of the Year by 
Time magazine, “80 Days” 
is an adaptation of Jules 
Verne’s “Around the World in 
80 Days”. It is an interactive 
adventure through the eyes 
of Pasparteu, who’s assisting  
Phileas Fogg on his goal to 

travel around the world in 
80 days. The game has you 
traveling to the east, starting 
from London, encountering 
interesting people and events 
all along the way. 
Different scenarios await 
you: you can f ly one of the 
Ottoman’s “ deer” class f lying 
ships, travel on an underwater 
train and talk with a musician 
in Vienna. 
 
Uncharted Series 
(Playstation 3 and 4, Playstation Vita) 
“Uncharted” answers the 
question “Isn’t this game just 
like an action movie?” Fans 
of Indiana Jones will like 
adventure-loving Nathan 
Drake and his friends, as 
they travel to all corners of 
the world hunting elusive, 
legendary treasure. They 
also make a stop at Topkapi 

sınıfı uçan gemilerine binebilir, 
denizin altına tünel olmadan 
dalan bir trende yolculuk 
yapabilir  ve sanat kariyeri için 
Viyana’ya giden bir müzisyenle 
sohbet edebilirsiniz. 

Uncharted Serisi 
(Playstation 3 ve 4, Playstation Vita) 

“Uncharted” serisi “Ne zaman 
film gibi oyunlar göreceğiz?” 
sorusuna cevap niteliğinde. 
Indiana Jones’a öykünenlerin 
hayallerini ekran karşısında 
gerçekleştirmesine olanak 
tanıyan Nathan Drake ve 
macera tutkunu arkadaşları, 
bulunması imkânsız 
denilen efsanevi hazinelerin 
peşinden dünyanın dört 
bir yanına sürüklüyor bizi. 
Yolu Topkapı Sarayı’ndan 
da geçen “Uncharted” 
serisinde Tibet’ten 
Suriye’ye, Londra’dan 
Yemen’e, İtalya’dan Amazon 
Ormanları’na uzanan müthiş 
maceralar yaşanıyor. Ve 
tam da bu yazının yazıldığı 
esnada, serinin yeni oyunu 
“Uncharted: Lost Legacy” 
duyuruldu. Belli ki pek çok 
oyuncu için zaman geçmek 
bilmeyecek. 
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Pokemon GO 
(iOS, Android) 
Ellerinde telefon, sokak 
sokak koşturan, arada bir 
sanki birinin fotoğrafını 
çekiyormuşçasına 
telefonu kaldırıp sonra 
birden “Hey! Charmander 
yakaladım!” diye bağıran 
gençler gördünüz ya son 
zamanlarda… Evet, işte o 
gençler ve “genç kalanlar” 
aslında “Pokemon GO” 
oynuyorlar. 
“Pokemon GO” geçtiğimiz 
yaz, dünya üzerindeki pek 
çok oyunseveri etkisi altına 
aldı. Oyun meraklıları 
Pokemon peşinde bol 
bol gezdiler ve gezmeye 
devam ediyorlar. Medyanın 
oyuna yönelik ilgisi son 
zamanlarda biraz azalsa 
da oyuncuları hâlâ hepsini 
yakalamanın peşinde. 
“Pokemon GO” daha uzun 

süre popülerliğini koruyacak  
gibi durmuyor. 

GeoGuessR 
(Web tarayıcı olan her yerde)

Gözlerinizi kapatın… Ve 
tekrar açtığınızda kendinizi 
dünyanın hiç bilmediğiniz 
bir noktasında bulduğunuzu 
düşünün. İşte GeoGuessR’ın 
oyuna çevirdiği mekanik 
bu. Google, Street View 
teknolojisini kullanarak 
sizi dünyanın herhangi 
bir noktasına götürüyor, 
yollarda gezerek nerede 
olduğunuzu anlamaya 
çalışıyorsunuz. 
Üzerinde olduğunuzu 
düşündüğünüz yeri haritada 
işaretlediğinizde, doğru yere 
ne kadar yakınsanız o kadar 
puan alıyorsunuz. Basit ama 
eğlenceli… Sizi dünyanın 
dört bir yanına götürüp 
gezdiren eşsiz bir oyun.

Palace! There are magnificent 
adventures to be had: from 
Tibet to Syria, London to 
Yemen, from Italy to the 
Amazon rainforests – it’s all 
here in the “Uncharted” series. 
And luckily, as of press time, 
the release of “Uncharted: Lost 
Legacy” was announced. Still, 
gamers will have to hang tight. 
 
Pokemon GO 
(iOS, Android) 
Surely, you’ve seen young 
people out in public, running 
around with their cell phones 
in their hands, raising their 
phones in the air as if they 
are about to take a photo, 
but suddenly yell, “Hey! I 
got Charmender!” Yes, these 
youngsters were playing 
“Pokemon GO”. 
Last summer, “Pokemon GO” 
had gamers around the world 
under its spell. Gamers have 

traveled and are still traveling 
a lot chasing Pokemon down. 
Even though the media has 
turned its attention away 
from the game some, gamers 
are still out there, running 
around. So, “Pokemon GO” 
doesn’t appear to have lots its 
popularity entirely. 

GeoGuessR 
(Everywhere with a web scanner) 
Close your eyes, and imagine 
that you’ll end up somewhere 
on Earth. When you open your 
eyes, you’re in a place you’ve 
never seen before. GeoGuessR 
is a game that transports you to 
random places by using Google 
Street View technology. By 
walking the streets, you’ll have 
to guess where you are, and you’ll 
score points according to how 
accurate your guess is. Simple and 
fun, this is a unique game that 
will give you the world.  
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Google Earth VR 
(PC) 
Büyük Kanyon’da uçmayı, 
Floransa semalarında 
süzülüp yine bu şehrin 
tarihî mekânlarını ziyaret 
etmeyi, hatta Güneş’i 
bilgisayar üzerinde hareket 
ettirip gündüzü geceye 
çevirmeyi ister misiniz? Peki 
bunu bugün, bizzat içinde 
olduğunuz bir sanal gerçeklik 
ortamında yapabileceğinizi 
söylesek bize inanır mısınız? 
Tam olarak bir oyun olmasa da 
Google Earth VR dünyanın her 
noktasına sanal gerçeklikte 
bizzat gidebildiğiniz eşsiz 
bir deneyim sunuyor. Şu an 
için sadece HTC Vive sanal 
gerçeklik sistemine sahip 
olanların kullanabildiği 
Google Earth VR’ın acilen 
daha fazla sisteme ve mobil 
cihazlara da uyarlanmasını 
istiyoruz!

Flight Simulator X 
(PC) 
Şu an içinde oturduğunuz uçağın 
bir benzerini dünyanın herhangi 
bir yerine uçurabileceğinizi 
biliyor muydunuz? Yıllardır 
benzetim (simülasyon) oyunu 
hayranlarının vazgeçemediği 
“Flight Simulator X”, gerçek bir 
uçak uçurma şansı olmayanlara 
bu keyfe en yakın tecrübeyi 
sunuyor.  
 
Euro Truck Simulator 2 
(PC) 
“Kamyon kullanmanın neresi 
zevkli?” diyenler olabilir. 
Denemeden karar vermeyin. 
Euro Truck Simulator 2’de, 
Avrupa’nın pek çok şehir ve 
otoyolunda yük taşıyorsunuz. 
Kamyonunuzu ve yükünüzü 
belirleyip gece-gündüz demeden 
uzun yol yapıyorsunuz. Bunun ne 
kadar ilginç bir tecrübe olduğunu 
deneyerek görmelisiniz.

 
Google Earth VR 
(PC) 
Would you like to f ly over 
the Grand Canyon, glide over 
historic Florence, or even move 
the Sun to turn day into night? 
Would you believe us if we told 
you you can do all of this with 
virtual reality? 
Not exactly a game, Google 
Earth VR offers a unique 
experience where you can go to 
every corner of the world with 
virtual reality. We want Google 
Earth VR, only compatible with 
the HTC Vive virtual reality 
system, to be adapted to more 
mobile phones and systems! 
 
Flight Simulator X 
(PC) 
Did you know that you can f ly 
a plane -just like the one you’re 
f lying on now - to anyplace in 
the world? An essential for 
simulation game fans for years, 
“Flight Simulator X” offers an 
exhilarating experience for 
those wanting to feel what 
piloting a plane is like.  
 

Euro Truck Simulator 2 
(PC) 
If you’ve ever asked yourself, 
“Is it fun to drive a truck?”, 
you can try before you buy. 
Euro Truck Simulator 2 lets 
you carry loads between many 
cities in Europe. You can drive 
long-haul distances, day or 
night; you even get to choose 
your own truck and load. You 
should try out this job!
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HABERLER
NEWS

ANADOLUJET ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

Erzincan’daki bir köy okulunda eğitim gören 
öğrencilerimizi,  AnadoluJet Magazin dergimiz ve sürpriz 
hediyelerimizle sevindirdik.

Erzincan’da bulunan bir köy okulu öğretmenimiz, 
AnadoluJet ile gerçekleştirdiği bir seyahatinde yanına aldığı 
AnadoluJet Magazin dergimizi öğrencileri ile paylaştılar. 
Öğrencilerin daha önce hiç dergi görmedikleri için çok 
heyecanlandığını ve ilgiyle dergimizi okuduklarını fark eden 
öğretmenimiz bizlerle iletişime geçerek öğrencileri için 
dergi göndermemizi talep etti.  

Gönderdiğimiz dergi ve hediyelerimize çok sevinen 
öğrenciler, çektikleri fotoğrafla mutluluklarını bizimle 
paylaştı; AnadoluJet Magazin dergisi ekibine ve tüm 
AnadoluJet ailesine güzel hediyeleri için teşekkür ettiler.

AnadoluJet ailesi olarak bu mutluluğu sizlerle de 
paylaşmaktan gurur duyuyor, çocuklarımızın yüzündeki 
masum gülümsemelerin daim olmasını temenni ediyoruz.

ANADOLU’YU KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ

AnadoluJet Pazarlama ekibi yeni yılı karşılarken her 
zaman olduğu gibi sahadaki çalışmalarına hız kesmeden 
devam etti. 

Ekibimiz, Anadolu’daki satış müdürlüklerini, acenteleri, 
kanaat önderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını gezerek 
halkın ulaşım ve seyahat ihtiyaçlarını, çözüm önerilerini 
ve AnadoluJet’ten beklentilerini yerinde dinlemiş oldu.

Kasım ve aralık aylarında Adana, Adıyaman, Antalya/
Gazipaşa, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Gaziantep, Kahra-
manmaraş,  Ordu/Giresun ve Şanlıurfa şehirlerinde saha 
ziyaretlerini gerçekleştiren ekip kış tarifesi, kampanyalar, 
yeni hizmetler ve özel projelerinin tanıtımlarını yapma 
şansı elde etti. 

Yoğun saha ziyaretlerini yeni yılda da sürdürecek olan 
AnadoluJet Pazarlama ekibi yolcularının ve çözüm ortak-
larının sesini dinlemeye devam edecek.

ANADOLUJET CHEERED THE STUDENTS UP

We cheered the students from a village school in Erzincan with 
our AnadoluJet magazine and surprise gifts.

A village school teacher from Erzincan shared our magazine 
AnadoluJet he took from a trip with AnadoluJet with his 
students. Noticing that students had never seen a magazine 
before and that it made them excited, the teacher got in contact 
with us and asked us to send magazines for his students. 

Delighted with the magazines and gifts we sent, the students 
shared their happiness with us in the picture they took; and 
thanked AnadoluJet magazine team and whole AnadoluJet 
family for the beautiful presents. 

As AnadoluJet family, we are proud to share this happiness with 
you and wish that the innocent smiles on the children’s faces 
will be everlasting.

TOUCHING EVERY CORNER OF ANATOLIA 

As we near the end of the year, the AnadoluJet Marketing 
Department is reflecting on all of the work in the field that its 
team members did.

Our team traveled all over Turkey visiting with sales management, 
travel agencies, non-government organizations, and public opinion 
influencers. We heard more from the public about their travel and 
transportation needs, and from that, adjusted our targets and 
designed solutions to meet these new goals.

In November and December, we made field visits to Adana, 
Adıyaman, Antalya/Gazipaşa, Bursa, Çanakkale, Erzurum, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu/Giresun and Şanlıurfa. At 
every location, the team unveiled the winter schedule, as well as 
new campaigns, services and other special projects.

As they continue to conduct their field visits in the new year, the 
AnadoluJet Marketing team will keep listening to passengers 
and partner input, and implementing solutions.

116  ANADOLUJET • OCAK • JANUARY 2017



Bir milyondan fazla 
konaklama tesisinde her 1 
EURO'nuzla 5 Mil kazanın.
Miles&Smiles üyeleri, booking.com’un 
hizmet sağlayıcısı olduğu 
hotels.turkishairlines.com’dan Aralık ve 
Ocak ayı boyunca yaptıkları her 1 Euro’luk 
rezervasyon harcamalarından 
5 Mil kazanıyor.

Earn 5 Miles for 

every 1 Euro spent on 

accommodation!
Miles&Smiles members can earn 5 Miles for 
every 1 Euro spent on accommodation 
booked from hotels.turkishairlines.com 
during December and January.

Avis Turkey offers 4,000 

Miles and 40% discount for 

all car groups!
Miles&Smiles members who rent a car from 
Avis has the advantage of 40% discount in 
addition to the Miles they will earn.

Aracını Avis’ten kiralayan Miles&Smiles üyeleri, 
kazanacakları Mil’lerin yanı sıra %40 indirim 
avantajına da sahip oluyor.

Avis’te 4.000 Mil ve ekstra 
%40 indirim fırsatı.



444 25 38 numaralı çağrı merkezini 
arayarak sizlere daha iyi hizmet 
verebilmemiz için dilek ve önerilerinizi 
iletebilirsiniz. Fikirleriniz bizim için 
değerlidir.

Contact our call center at 444 25 38 to 
send your wishes and suggestions to us, so 
that we may serve you better. Your ideas 
are valuable to us.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ / CUSTOMER RELATIONS

 

� İç hat uçuşlarında yolcularımıza tanınan serbest bagaj hakkı 15 kg.dır. 
Ankara – Kıbrıs karşılıklı uçuşlarında ve bağlantılı Kıbrıs seferlerinde 20 
kg.dır. Bu limitlerin aşılması hâlinde fazla bagaj ücreti ödenmesi gerekecektir. 
Fazla bagaj ücret bilgisi almak için Türk Hava Yolları – AnadoluJet satış 
ofislerine, 444 2 538 – 0850 333 25 38 no’lu çağrı merkezine müracaat 
edebilirsiniz. Kabin el bagajının ağırlığının 8 kiloyu ve boyutlarının 23x40x55 
cm.’yi geçmemesi gerekmektedir.

� The free baggage allowance offered to passengers on domestic flights is 15 kg. The free baggage 
limit for Ankara - Cyprus - Ankara flights and connecting Cyprus flights is 20 kg. An excess baggage 
charge will have to be paid if these limits are exceeded. For information about the excess baggage 
charge, you can contact AnadoluJet sales offices and the call centers at 444-2-538 and (+90) 850-
333-25-38. Carry-on luggage should not weigh more than 8 kg or be larger than 23x40x55 cm.

��Gidiş-dönüş ya da devam parkurlu bilet alan 
yolcularımızın seyahat etmeyecekleri durumda 
rezervasyonlarını iptal ettirmemeleri halinde ilk 
uçuşla birlikte tüm rezervasyon kayıtlarında görünen 
uçuşları sistem tarafından otomatik olarak iptal 
edilmektedir.
��Check-in işlemleri icin iç hatlarda uçağın kalkış 
saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç 
saat önce havaalanında olmaya özen gösterilmelidir.
��Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 
dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona 
ermektedir.
��If passengers who have purchased round tickets or 
multi-destination tickets decide not to fly but do not 
cancel their reservations, all their continuation and 
return reservations are automatically cancelled by the 
system, because the first flight is a no-show. 
��For domestic flights, you should be at the airport 
at least two hours before your scheduled departure, for 
international flights, you should be at the airport at 
least three hours before your scheduled departure.
��For domestic flights, check-in ends in fourty-five 
minutes prior to departure. For international flights, 
check-in ends sixty minutes prior to departure.

SATIŞ/REZERVASYON/CHECK-IN
TICKET SALES/RESERVATION/CHECK-IN

PROMOSYONEL ÜCRETLER 
PROMOTIONAL COSTS

��Promosyonel ücretli U ,W ve P sınıfı biletlerde 
uçuş öncesi ve sonrasında iptal ve iade ile 
rezervasyon ve parkur değişikliği yapılmamakta, 
uçuşun gerçekleşmemesi hâlinde alan vergisi iadesi 
yapılmaktadır. 
��Tickets with promotional fares in U Class,W 
Class and P Class cannot be canceled or refunded, 
nor can reservation details or destinations be 
changed before or after the flight. If the flight does 
not take place, the airport tax is returned to the 
passenger.

��Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazların uçuş moduna alındığından ve 
kapatıldığından emin olunuz. 
� İniş ve kalkışlarda ve ‘kemerlerinizi bağlayınız’ ikaz ışıkları yanarken, her türlü taşınabilir 
radyo, elektronik oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlar kullanılamaz.
��Please make sure that your cell phones or devices with cell phone features are in flight 
mode and turned off. 
��For safety reasons no radios, electronic games, laptop computers, or similar electronic 
devices can be used during takeoff, landing, and while the “Fasten Seat Belts” sign is on.

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK
FOR YOUR SAFETY DURING FLIGHT

* Gümrük uygulaması olan istasyonlarımız; İstanbul (IST), Ankara (ESB), İzmir (ADB), 
Antalya (AYT), Adana (ADA), Trabzon (TZX), Gaziantep (GZT), Dalaman (DLM), Erzincan 
(ERC), Bodrum (BJV), Samsun (SZF), Konya (KYA), Kayseri (ASR), Hatay (HTY) Malatya 
(MLX), Sabiha Gökçen (SAW), Bursa (YEI), Sivas (VAS), Şanlıurfa (GNY), Ordu - Giresun 
(OGU)’dur. 
* Customs; Istanbul (IST), Ankara (ESB), Izmir (ADB), Antalya (AYT), Adana (ADA), 
Trabzon (TZX), Gaziantep (GZT), Dalaman (DLM), Erzincan (ERC),Bodrum (BJV), 
Samsun (SZF), Konya (KYA), Kayseri (ASR), Hatay (HTY), Malatya (MLX), Sabiha Gökçen 
(SAW), Bursa (YEI), Sivas (VAS), Şanlıurfa (GNY), Ordu - Giresun (OGU). 

BAGAJ BİLGİSİ 
BAGGAGE INFORMATION

BİLGİ
INFO
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��28 haftayı (yedi ay) doldurmamış olan hamile 
yolculardan rapor istenmez. Tek bebeğe hamile 
yolcuların 28. haftanın başından 35. haftanın 
sonuna kadar (iki veya daha fazla bebeğe hamile 
yolcular için 28. haftanın başından 31. haftanın 
sonuna kadar) kendi doktorundan aldığı “uçakla 
seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresi yer 
alan raporu ile seyahatine izin verilir. 36 haftadan 
(iki veya daha fazla bebeğe hamile yolcular için 32 
hafta) sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine 
izin verilmez. Yedi günden eski olmaması gereken 
raporda doktorun adı, soyadı, diploma numarası ve 
imzası olmalıdır.

��Expectant passengers under 28 weeks (7 
months) of pregnancy do not need to submit doctor’s 
report. Passengers who are pregnant with one child 
are allowed to fly with a doctor’s report stating 
that they are fit to fly from the beginning of the 
28th week of their pregnancy until 
the end of the 35th week and 
up to 31st week for those 
expecting a multiple birth. 
After the 36th week of 
pregnancy (32nd week for 
those who are expecting 
a multiple birth) these 
passengers are no longer 
allowed to fly even with 
a medical clearance. The 
issuing doctor’s name, 
surname, diploma number 
and signature must be shown 
clearly on the report.

� Meydan doktoru veya tedavisini yürüten doktorundan “uçakla seyahatinde 
herhangi bir sakınca yoktur” raporu alan hasta yolcularımız AnadoluJet seferlerinde 
seyahat edebilirler. 10 günden eski olmaması gereken rapor Türkçe veya İngilizce 
yazılmış olmalıdır. Uçakta bakıma muhtaç durumdaki hasta yolcular refakatçileriyle 
beraber uçarlar. Engelli ve doktor raporuna sahip yolcularımızın tekerlekli sandalye 
talepleri ücretsiz sağlanmaktadır. 
24 saatten az süre kalmış uçuşlara sedye talebi kabul edilmemektedir.

� Sick passengers are required to supply a report from the 
airport or from their medical doctor declaring 

that there are no medical objections to them 
travelling on an aircraft. This report must be 

dated ten days prior to the flight and be written 
in English or Turkish. Passengers who need 

special care during the flight must travel with 
an escort. Disabled passengers and passengers 

holding medical clearance are provided with 
wheelchairs free of charge. Stretcher requests will be 

accepted if made at least twenty-four hours prior to 
scheduled departure time. 

 

� Evcil hayvan 
taşımacılığı ücrete 
tabidir. Uçuş öncesinde 
rezervasyon yaptırılması 
gerekmektedir. Kabin 
içinde veya kargoda 
sadece kedi ve köpek 
taşınabilir. Bu ücret bagaj 
teslimi sırasında kafes ve 
hayvan beraber tartılarak 
tespit edilir. Kabinde 
taşınması istenen evcil 
hayvanlar, evcil hayvanın 
sahibi tarafından 
temin edilen 45 x 35 
x 23 cm ölçülerdeki 
kafeslerde taşınmalıdır. 
Kabinde taşınacak evcil 
hayvanların kafesleri ile 
birlikte tartıldıklarında, 
ağırlıklarının 6 kg.’ı 
geçmemesi gerekir. 
Geçmesi hâlinde kargo 
kompartımanında taşınır. 
Görme ve işitme engelli 
yolculara ait refakatçi 
köpekler, rezervasyon 
yaptırılarak ücretsiz 
olarak kabin içine kafessiz 
kabul edilirler.

��Charges apply 
for the carriage of 
pets. Reservation 
is required prior to 
flight. The fare is 
calculated during 
baggage delivery 
by weighing the 
pet in the carrier. 
If the pets are to 
be carried in cabin 
they are accepted in 
special pet carriers 
sized 45x35x23 cm 
and the passengers 
are expected to 
provide the carriers 
themselves. The pet 
in the carrier to be 
carried into the cabin 
should not exceed 6 
kg. If it exceeds this 
weight, the pet will be 
carried in the cargo 
compartment. Dogs 
assisting blind and 
deaf passengers can be 
carried free of charge 
in the cabin without 
any pet carrier.

ÖZEL SAĞLIK 
HİZMETİ
� Sedyeli ve tekerlekli 
sandalyeli yolcularımızın 
uçaktan terminale, 
terminalden uçağa 
transferleri uzman 
ekiplerce gerçekleştirilir. 

SPECIAL MEDICAL 
SERVICES
��Passengers traveling with 
wheelchairs and stretchers are 
transferred from the aircraft 
to the terminal and from the 
terminal to the aircraft by a 
professional medical team. 

REFAKATSİZ ÇOCUK 
YOLCU 
��7 yaşından gün almış, 
12 yaşından gün almamış 
çocuk yolcularımız 
AnadoluJet seferlerinde 
ilave ücret karşılığında 
refakatsiz olarak seyahat 
edebilirler.

UNACCOMPANIED 
MINOR PASSENGERS 
(UMS) 
� On AnadoluJet 
flights, children aged 
seven to twelve may 
travel unaccompanied on 
payment of an additional 
service charge.

edilirler. any pet carrie

CIP SALON KULLANIMI 
� AnadoluJet seferleri ile seyahat eden yolcular; uçuş 
öncesi bekleme süresini özel ve konforlu hâle getiren 
THY CIP salonlarından ücret karşılığı yararlanabilirler.

CIP LOUNGE SERVICE 
� On payment of a fee, AnadoluJet passengers may 
access Turkish Airlines CIP lounges to have a pleasant and 
comfortable start to their journey.

EVCİL HAYVAN / PETS HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK-HANDICAPPED PASSENGERS
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FİLO
FLEET

Kanat açıklığı • Wingspan: 35.79 m 
Gövde uzunluğu • Length: 39.47 m 
Yerden yüksekliği • Height: 12.55 m

B 737 - 800

Yatay uçuş sürati  • Cruise speed:  858 km/h 
Koltuk kapasitesi  • Seating capacity: 189

Azami yatay uçuş yüksekliği  • Maximum cruising altitude: 41,100 ft

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADE MARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 34
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milesandsmiles.com   |  +90 212 444 0 849

YOUR MILES&SMILES CARD IS NOW ON YOUR MOBILE PHONE.
MILES&SMILES KARTINIZ ARTIK CEP TELEFONUNUZDA.

Cep telefonunuz aynı zamanda Miles&Smiles kartınız oluyor. Bundan sonra telefonunuza tanımlayacağınız dijital kart ile Türk Hava Yolları kiosk’larında 
sadece telefonunuzu göstererek check-in işleminizi kolayca yapabilirsiniz. Üstelik internet bağlantınız olmasa bile telefonunuzdaki dijital kartınızı 
30 gün süreyle kullanabilirsiniz.

Uygulamamızı indirerek mobil kartınızı kolayca tanımlayabilirsiniz.

Your mobile phone becomes your Miles&Smiles card as well. From now on, you can use your digital card set up on your mobile phone to make your check-in easier at Turkish Airlines’ 
self-service kiosks, simply by showing your phone. Even if you don't have an internet connection, you can still use your digital card on your phone for 30 days.

You can download our app and set up your mobile card easily.



Siteyi görüntülemek istediğiniz dili buradan seçebilirsiniz. Bunun yanında 
İletişim ve yardım sayfalarına da buradan ulaşılabiliyor. AnadoluJet web sitesi 
içinde ulaşmak istediğiniz her şeyi yine bu alandan arayabilirsiniz.

Choose a language in which to display the web site, here. The “Contact Us” and 
“Help” pages can be accessed here. Search for what you are looking for here.

ARAÇLAR MENÜSÜ / TOOLS MENU 1

anadolujet.com’un tüm içeriğine bu menü 
aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Menü kullanıcı 
eğilimleri değerlendirilerek yeniden oluşturuldu.

All contents of the AnadoluJet website can be 
accessed through this 
anadolujet.com page. This page was re-designed 
according to user tendencies.

ANA MENÜ / MAIN MENU2

AnadoluJet’in sizi özellikle haberdar etmek 
istediği duyurulara, haberlere bu alandan 
ulaşabilirsiniz. Buradaki görsellerin üzerine 
tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. 

AnadoluJet news and announcements can be 
found on this page. Detailed information may be 
obtained by clicking on the icons here.

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

Bu alandan rezervasyon yapabilir, online bilet alabilir, daha önce almış olduğunuz biletinizin check-in işlemini yapabilirsiniz. AnadoluJet 
tarife bilgisine de bu alandan ulaşılmaktadır. Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlarınız için Çoklu Uçuş linkini kullanabilirsiniz. Bunlar 
dışındaki online işlemlere ana menüdeki Online İşlemler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. * Online check-in uçuştan 24 saat önce başlar, 
uçuşa 90 dakika kala sona erer.

Reservations can be made, e-tickets can be purchased and online check-in for flights that have already been purchased can be done here. 
Click on the Multiple Destinations links for Turkish Airlines connecting flights. Other operaitons can be made by clicking the Online 
Services link. * Online check-in starts twenty-four hours before your flight and terminates ninety minutes before the flight time.

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

AnadoluJet tarafından sunulan fırsatlara, AnadoluJet’ten son haberlere, AnadoluJet Magazin içeriğine ve AnadoluJet’in gençlik projesi 
JetGenç’le ilgili öne çıkan başlıklara bu alandan ulaşabilirsiniz. Detaylar için detayını görmek istediğiniz görsele tıklamanız yeterli...

AnadoluJet offers, AnadoluJet’s latest news, the contents of AnadoluJet Magazine, and headlines on AnadoluJet’s youth program 
JetGenç can be found here. Click on the icons for more details.

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.comeeeeeeeeeeee

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA
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