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MAÇKA’YI ÖZLEMEK
Anadolu’yu köy köy dolaşmış bir
gezgin olarak Maçka’yı her zaman
özlerim. Mevsim hiç fark etmez;
dağın, ormanın, kuymağın,
ateşte yanan çıranın, böğürtlen
pekmezinin kokusu dayanır
burnuma. Kemençenin, ineklerin
boynundaki zillerin, türkü
söyleyen genç kızların sesini
duyar gibi olurum ve gözlerimin
önüne ilkbahar yaklaşırken karda
açan çiğdemler gelir.

MISSING MAÇKA
As a traveler who has seen
Anatolia village by village, I
always miss Maçka. No matter
what the season is, the smells of
mountain air, the forest, kuymak,
wood crackling in the fire, and
blackberry molasses always comes
to me. I feel like hearing the sound
of kemancha, bells hanging on the
necks of cows, young girls singing
folk songs. Crocuses blooming
swim before my eyes telling me
that spring is coming.

EŞSİZ BİR MÜCEVHER:
ÇANAKKALE
Bazı kentler vardır; doğal
güzellikleriyle görenlerin
zihinlerine kazınır. Bazı kentler
vardır; tarih orada yazılır,
yaşanan kahramanlıklar nesiller
boyu unutulmaz. Her ikisinin
bir arada olduğu Çanakkale
gibileriyse pek azdır…

A UNIQUE JEWEL:
ÇANAKKALE
There are some cities that
imprints its natural beauties on
the minds of those who see it.
There are other cities where the
history is written, where the
heroic deeds are not forgotten
for generations. But, it is hard
to find these two combined as
it is in Çanakkale…

Medeniyetlerin kendi sınırlarını
aşıp başka diyarlarda da
tanınmasına en büyük katkıyı
“gezgin ruhu” taşıyan insanlar
sağlamış çağlar boyunca.
Kendilerinden sonraki nesillere
bıraktıkları mirasla tarihin,
coğrafyanın ve folklorun adeta
can suyu olan beş önemli ismi
ve yolu Anadolu’dan geçen
kitaplarını daha yakından
tanımaya davet ediyoruz sizi.

"BEYAZ, UYKUSUZ,
UZAKTA"
Cemal Süreya “Beyaz uykusuz
uzakta” der Kars için. Kışsa
beyazdır, bembeyazdır Kars. Tam
da şairin dediği gibi... Isınmaya
başlayınca hava, kaldırıverir beyaz
duvağını da erir, karışır doğanın
içine yeniden. Aras’ı coşturur;
dağlarda çiğdemlere, toprakta
çimenlere can verir.

THESE FIVE BOOKS
WILL TRANSPORT YOU
TO ANATOLIA

"WHITE, SLEEPLESS,
FAR AWAY"
The poet Cemal Süreya described
Kars as “White, sleepless, far away.”
In the winter, Kars is draped in the
purest of whites. Just as Süreya
said. When the weather gets
warmer, it shakes off its white veil,
the snow melts and it replenishes
nature. It excites Aras River; it
breathes life into the grass shoots
and the mountain crocuses.

Throughout the ages, travelers
have contributed towards
educating the world about
civilizations. Here, we share with
you five books about Anatolian
history, geography and folklore
that have ensured an account of
our heritage that will be studied
by future generations.
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HİZMETLERİMİZ

SERVICES

Online bilet satışı, online
check-in, promosyonel
ücretler, özel sağlık
hizmeti, hamile yolcular,
bagaj bilgisi, uçuş tarifeleri,
online dergi, oyunlar...

Online ticketing, online check-in,
promotional fares, special medical
services, pregnant passengers,
baggage information, flight
schedules, online magazine,
games and more.
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YAZISIZ TARİHİN
SESSİZ TANIĞI:
ÇÖMLEK
Çömleğin hikâyesi insanın
toprakla ilişkisi kadar eski. Bu
basit ama faydalı gereçler, neolitik
dönemden modern dünyaya uzun
bir yolculuğa tanıklık ediyor.

SILENT WITNESS FOR
UNWRITTEN HISTORY:
TERRA COTTA
The story of terra cotta is
as old as the relationship
between humans and soil. This
simple but beneficial material’s
journey goes all the way back
to the Neolithic age.

HER GEZGİNE DEVA:
DENİZLİ
Ege ile Akdeniz’in, efeler
ile zeybeğin, kültür ile
sağlık turizminin kesiştiği
topraklara doğru keyifli
bir yolculuğa ne dersiniz?
Denizli’nin her gezgine göre
bir reçetesi var.

A DELIGHT FOR
EVERY KIND OF
TRAVELER: DENİZLİ
Wouldn’t you like to embark
on a journey to where the
Aegean and Mediterranean
Seas meet and where Efe
and Zeybek culture come
together? Then, come to
Denizli, which offers the
traveler a wealth of health
and cultural tourism options.
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Değerli yolcularımız,

Dear Guests,

Uçağımıza hoş geldiniz. Bu yolculuğunuzda da AnadoluJet’i
tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz.

Welcome onboard. First, we would like to thank you for
choosing AnadoluJet.

AnadoluJet ailesi olarak uçuş saatlerimizi siz değerli
yolcularımızın konforuna göre yeniden düzenledik. AnkaraAntalya ve Ankara-İzmir seferlerine eklediğimiz erken
uçuşlarımız sayesinde bundan sonra Antalya ve İzmir
şehirlerimize herkesten önce ilk siz uçacaksınız.

We re-arranged our flight times for the comfort of our
passengers. We’ve added earlier flights to our AnkaraAntalya and Ankara-İzmir routes, so, from now on, you can
get to Antalya or İzmir before everyone else.

Ankara-Kahramanmaraş ve Ankara-Erzincan karşılıklı
seferlerimiz için güncellediğimiz uçuş saatlerimizle de bu
illerimize uçmak artık çok daha rahat.
Biletlerinizi web sitemizden, çağrı merkezlerimizden ve
yetkili acentelerimizden temin edebilirsiniz.
Anadolu’nun her noktasına uçarak sizleri sevdiklerinize
kavuşturmayı amaçlayan AnadoluJet, mart ayından
itibaren uçuş ağını daha da genişletiyor. Frigler, Romalılar,
Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin izlerini
taşıyan, Karadeniz sahili ile Anadolu’ya giden yolların
kesiştiği Merzifon’a ve seferlerimize tekrar başladığımız
Dalaman’a bu ay itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan AnadoluJet ayrıcalığıyla uçabilirsiniz.
Yolcularımızın memnuniyetini arttıracak avantajlı
hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Bu ay itibarıyla
hayata geçirdiğimiz Ücretli Koltuk Seçimi ile oturmak
istediğiniz koltuğu ekstra ücret ödeyerek önceden satın
alabileceksiniz. Ekstra koltuk seçiminizi anadolujet.com
adresinden ve çağrı merkezlerinden biletinizi satın alırken
yapabilirsiniz. Diğer yeniliklerimiz ve kampanyalarımız için
de web sitemiz her zaman hizmetinizde.
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olması sebebiyle bizim için mart
ayının yeri ayrıdır. 102 yıl önce vatanımız için canını siper edip tüm
dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirten aziz şehitlerimizi saygı
ve rahmetle anıyoruz. Sadece mart ayında değil, yılın her zamanı
ziyaretçi akınına uğrayan şehrimize bu yıl da öğrencilerimizi
ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Şehitliğimizi Çanakkale zaferinin
yıl dönümünde ziyaret etmek isterseniz, AnadoluJet olarak sizleri
Çanakkale’ye uçurmaktan mutluluk duyarız.
Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar,
keyifli uçuşlar dileriz.

It’s never been more comfortable to fly to Kahramanmaraş
and Erzincan thanks to a new flight schedule for both
Ankara-Kahramanmaraş and Ankara-Erzincan routes. You
can book your tickets via our website, or through our call
centers and authorized agency partners.
In March, AnadoluJet is expanding its flight network
throughout Anatolia, making it even easier for you to visit
loved ones. You can now fly to Merzifon, where the Black
Sea coast and inner Anatolia intersect, also bears the traces
of the Phrygian, Roman, Seljuk and Ottoman civilizations.
We’ve also started flights to Dalaman once again from
İstanbul Sabiha Gökçen Airport.
We’ve also added a terrific new service that is sure to make
your flight even more enjoyable. Starting this month, Paid
Seat Choice lets you choose your flight seat in advance (for a
small fee). You can take advantage of this new option online
at anadolujet.com or when you contact our call center. Also,
be sure to check anadolujet.com for promotional fares and
other announcements.
March is an important month for us, as it is when we
celebrate the victory at Çanakkale. We commemorate
our brave war heroes who made the supreme sacrifice for
our homeland 102 years ago. These courageous soldiers
imprinted the phrase, “Çanakkale is impassable,” onto our
collective memories, and we are grateful to them. We are also
proud to help bring students to this city; flooded not just
in March, but all year long. If you’re planning a visit to the
Martyrs’ Cemetery for the Çanakkale victory anniversary,
AnadoluJet is here, and we’re ready to help get you there.
Lastly, all of us here at AnadoluJet will be celebrating
International Women’s Day on March 8, when we pay tribute
to all women. We wish you a pleasant flight.
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TEK VE ÇOK
ONE AND THE MANY

''BİLİMİ
HIZLANDIRIYORUZ''
“CERN ACCELERATING SCIENCE”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma
Merkezi (CERN) ortaklığı ile dünyanın en önemli
bilimsel etkinliklerinden CERN “Bilimi Hızlandırıyoruz”
sergisine ev sahipliği yapıyor. 23 Mart-10 Temmuz 2017
tarihleri arasında Santralistanbul Kampüsü Çağdaş
Sanatlar Müzesi’nde gezilebilecek sergi, ziyaretçilerini
evrenin başlangıcından günümüze heyecan verici bir
keşfe çıkartacak.
İstanbul Bilgi University will host the exhibition CERN “Accelerating
Science” which is one of the most significant scientific events in
the world. Exhibition will take place at Santralistanbul Campus
Contemporary Arts Museum between March 12 and July 10 2017
with the cooperation of The European Organization for Nuclear
Research (CERN). The exhibition will take the visitors to a thriving
journey from the beginning of the universe to our time.

1955’ten 1995’e Türkiye’de üretim ortamını 1980’lerde
dolaşımda olan nesneler aracılığıyla inceleyen Tek ve Çok
sergisi, SALT Galata’daki ilk sunumun ardından genişletilen
içeriğiyle 2 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Ankara’da,
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaretçisiyle
buluşacak. Gösterimler ve sergi turlarından oluşan bir dizi
programın yer aldığı sergide, ev içi ürün çizimlerini içeren
masada, katılımcılar kendi özgün kopyalarını üretebilecekler.
SALT Galata sunumu kapsamındaki “Çoklukta Tekillik”
atölyesinde ise öğrenci ve akademisyenlerce yürütülen dönem
araştırması Ankaralıların da katılımıyla geliştirilecek.
Examining Turkey’s production environment from 1955 to
1995 through objects on the market, the “One and the Many”
exhibition will take place at Ankara’s Çankaya Municipality
Contemporary Arts Center between March 2 and April 4. This
exhibition is a sequel to its first presentation at SALT Galata,
and will have expanded content that will include screenings
and exhibition tours. Participants will have the chance to create
their own work on a table which includes household appliance
drawings. The workshop, “Singularity in Multitude”, which was
part of the original SALT Galata presentation, period research
conducted with students and academics will be presented with
the participation of Ankara residents.

DENİZE AÇILAN SERGİ
AN EXHIBITION ABOUT LIFE ON THE SEA
19’uncu yüzyıldan günümüze Türkiye sanatında
liman çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal
hayatın mercek altına alındığı, İstanbul Modern’in
yeni sergisi “Liman”, 4 Haziran’a kadar görülebilir.
Sergide farklı dönem ve disiplinlerden 34 sanatçının
resim, heykel, model, gravür, çizim, fotoğraf, video ve
yerleştirmelerinden oluşan bir seçki sunuluyor.
“Harbor” is an exhibition of Turkish artwork ranging from the
19th century until the present. Focusing on life on the harbor,
İstanbul Modern’s latest show can be seen until June 4. The
exhibition features the works of 34 artists from different periods
and on different mediums, including painting, sculpture, models,
engraving, drawing, photography, video and installation.
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SÓNAR İSTANBUL
SÓNAR İSTANBUL
Bugüne kadar farklı kıtalardaki 27 şehre konuk olan
Sónar, Türkiye'de ilk kez 24-25 Mart tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenecek. Sónar İstanbul; iki gün
boyunca Zorlu PSM’nin 4 farklı sahnesinde eş zamanlı
gerçekleşecek. Elektronik müziğin dünü, bugünü ve
yarınının mercek altına alınacağı festival, konferanslara
ve deneyim odaklı atölyelere de ev sahipliği yapacak.
Sónar İstanbul, “The Immediate Future” teması ile
İstanbul’a özel kurgusuyla sanatseverlerle buluşacak.

Having already visited 27 cities from different countries,
Sónar İstanbul will be coming to Turkey for the first time
on March 24th and 25th. Sónar İstanbul will take place
on four different stages at Zorlu Performing Arts Center
over the course of two days. Focusing on the past, present
and future of electronic music, the festival’s theme is “The
Immediate Future”, and will also feature workshops and
panels with experienced professionals. Sónar İstanbul will
thrill İstanbul music lovers like never before.

JAY-JAY JOHANSON
İZMİR’DE
JAY-JAY JOHANSON IS COMING TO İZMİR
Jay-Jay Johanson, 9 Mart'ta İzmir’de, Container Hall
sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Trip-hop’tan electroclash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça zengin bir
repertuvara sahip olan ve her albümünde farklı müzik
türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson son yıllarda
İsveç’ten çıkan en önemli müzisyenlerden biri kabul ediliyor.

İKİ DÜNYA ARASINDA
BETWEEN TWO WORLDS
Türk sanat tarihinde portreciliğin öncüsü sayılan
Feyhaman Duran’ın (1886-1970) 1000’i aşkın eseri ve
kişisel eşyaları, Sabancı Holding’in katkıları ve İstanbul
Üniversitesi işbirliğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı
Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 14 Kuşağı’na
mensup Feyhaman Duran’ın hayatı ve eserlerinin yer
alacağı “Feyhaman Duran. İki Dünya Arasında” isimli
sergide, katılımcılar Feyhaman Duran'ın dünyasını
aydınlatacak, sanatçıya ait en geniş seçkiyi görme şansına
sahip olacaklar. Sergi 30 Temmuz’a kadar açık kalacak.

Sweden’s Jay-Jay Johanson will treat fans to a concert on
İzmir’s Container Hall stage on March 9. Having a wide
repertoire that ranges from trip-hop to electro-clash, from
downtempo to indie, Johanson’s genre-bending style has
made him one of today’s most talked-about musicians.

More than 1,000 works of art and personal effects
belonging to Feyhaman Duran (1886-1970), a Turkish art
portrait master, will be on display at Sabancı University’s
Sakıp Sabancı Museum. The exhibition is co-sponsored
by Sabancı Holding and İstanbul University. Entitled
“Between Two Worlds”, the show will present the life
and works of Feyhaman Duran, a member of the group,
Generation of 14. Attendees of the exhibition will have the
opportunity to view the largest-ever display of the artist’s
works. The exhibition will run until July 30.
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BOTANİK ÜZERİNE

ÜÇ YENİ "SAKİN ŞEHİR"
THREE NEW “SLOW CITY”

ON BOTANY
Bitkibilimin farklı alanlarında üretim yapan dokuz
sanatçının kendi araştırmalarından hareketle botanik
ile sanat ilişkisini irdeledikleri eserlerin bir arada
görülebileceği “Botanik Üzerine” sergisi BLOK Art
Space Çukurcuma’da... Seçili bitki türlerini farklı
estetik açılardan inceleme olanağı sunan sergiye, işleri
Türkiye’de ilk defa sergilenecek Japon sanatçı Macoto
Murayama da botanik geometrisi ile ilgili çalışmalarıyla
katılıyor. Yerleştirmeler, fotoğraflar, video çalışmaları
ve tabloların yer aldığı “Botanik Üzerine” sergisi 15 Mart
2017 tarihine kadar ziyarete açık.
The “On Botany” exhibition will feature nine botanical
artists. Held at BLOK Art Space in Çukurcuma. This is a
great opportunity to examine a wide array of botanical
illustrations and art. The exhibition will also feature the
botanical/geometrical works of Japanese artist Macoto
Murayama, whose work is being shown in Turkey for the
first time. The show’s installations, photos and video
work can be viewed until March 15, 2017.

Sahip olduğu doğal güzelliklerini, kendine has kent
dokusunu, tarihî ve kültürel mirasını koruyarak
sürdürülebilir kılan Göynük, Eğirdir ve Gerze,
Türkiye'den 11 şehrin üye olduğu Uluslararası
Cittaslow (Sakin Şehirler) Birliği'ne kabul edildi.
Cittaslow komitesinin Artvin’in yine daha önce sakin
şehir olarak tescillenen Şavşat ilçesinde düzenlenen
son toplantısında alınan karardan sonra Türkiye’de
Cittaslow ailesine dâhil edilen şehir sayısı 14’e ulaştı.
Cittaslow unvanına sahip olmak için ilk şart olan 50
binin altında nüfusa sahip olmanın yanı sıra; çevre
politikalarından altyapıya, kentsel yaşam kalitesinden
sanat ve esnaf politikalarına pek çok kriterin yerine
getirilmesi gerekiyor.
Natural beauty, a rich cultural and historical heritage,
and a unique urban fabric are what earned the cities
of Göynük, Eğirdir and Gerze a place in the Cittaslow
International network, of which 11 cities from Turkey are
members. At the last meeting of the Cittaslow committee,
which took place in the Şavşat district of Artvin (another
slow city), there are now 14 Turkish cities with the
designation. One piece of criteria necessary to earn a
Cittaslow title is to have a population under 50,000. Also,
other conditions regarding environmental protection/
sustainability, infrastructure, presence of culture, and
quality of life are taken into consideration.

BURSA’DA TÜRK-JAPON DOSTLUĞU
TURKISH-JAPANESE FRIENDSHIP IN BURSA
Türk-Japon Dostluğu’nun 125'inci yılı onuruna
düzenlenen etkinlikler kapsamında Pınar Köksal
bestelerinin seslendirileceği “Türk-Japon Dostluk
Konseri”, 9 Mart Cuma akşamı Bursa Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ender
Sakınar’ın yönetimindeki Bursa Bölge Senfoni
Orkestrası’na Japon kato sanatçısı Atsuko Suetomi’nin
yanı sıra Feryal Türkoğlu, Hakan Aysev ve Göksel
Baktagir eşlik edecek.
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In honor of the 125th anniversary of Turkish-Japanese
Friendship, the “Turkish-Japanese Friendship Concert” will
be performed at Bursa’s Atatürk Convention and Cultural
Center on March 9, Friday evening. Original compositions
by Pınar Köksal will be performed by the Bursa Regional
Symphony Orchestra under the direction of Conductor
Ender Sakınar. Other performers slated to appear that
evening are Japanese kato artist Atsuko Suetomi, Feryal
Türkoğlu, Hakan Aysev and Göksel Baktagir.

İZMİR’İN CAZ FESTİVALİ
JAZZ FESTIVAL OF İZMİR
Avrupa’nın ve Türkiye’nin önemli caz sanatçılarını
bir araya getiren İzmir Avrupa Caz Festivali, 1-18
Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İzmir
Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından
organize edilen ve bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan
festivale İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya,
Slovakya, Romanya ve İsviçre’den sanatçılar katılıyor.

Bringing together the important jazz artists of Europe
and Turkey, İzmir European Jazz Festival will take place
between March 1-18. Organized by İzmir Culture Art
and Education Foundation (İKSEV) for twenty fourth
time this year, the festival will be attended by artists
from Italy, France, Germany, Austria, Poland, Slovakia,
Romania and Switzerland.

ARTANKARA
ARTANKARA
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Artankara Çağdaş
Sanat Fuarı 16-19 Mart tarihleri arasında ATO Congresium
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden 80’i aşkın
galeri, müze ve sanat kurumunun katılacağı fuarda, Hale
Karaçelik, Davide Frisoni, Roberta Coni gibi sanatçılar
Neoartgallery standında izleyici ile buluşacak.
The 3rd Annual Artankara Contemporary Art Fair will
take place between March 16-19 at the ATO Congresium
International Fair and Convention Center. The fair will
feature the participation of more than 80 galleries, museums
and art institutions from Turkey and around the world.
Artists such as Hale Karaçelik, Davide Frisoni, and Roberta
Coni will meet and greet fans at the Neoartgallery booth.

KUKLA KÖPRÜLER KURAR

Roberta Coni-Flemish Sofia

PUPPETS BUILD BRIDGES
İzmir Uluslararası Kukla Günleri 11’inci kez
İzmir’de başlıyor. 2-19 Mart 2017 tarihleri arasında
düzenlenen festival 20 ülkeden 40 kukla tiyatrosunu
misafir ediyor. Festivalde söyleşi ve atölye
çalışmaları da yapılacak. İzmir’in en önemli kültürel
markalarından biri olan festivalin bu yılki sloganı;
“Kukla Köprüler Kurar”.
İzmir International Puppet Days will start in İzmir for
eleventh time. Organized between March 2-19, 2017, the
festival will host 40 puppet theatres from 20 countries.
In the festival, there will be talks and workshops. One of
the most significant cultural brands of İzmir, this year the
festival has the slogan: “Puppets Build Bridges”.
ANADOLUJET • MART • MARCH 2017 9

PORTAKAL ÇİÇEĞİ
KARNAVALI
ORANGE BLOSSOM CARNIVAL
Adana’da mart ayı portakal çiçeklerini
bekleyerek geçer. Muhteşem kokularıyla
şehri saran portakal çiçekleri nisan ayında
açarken, Türkiye’nin ilk ve tek karnavalının
başlangıcını müjdeler.

In Adana, March is the time for awaiting
orange blossoms. Orange ﬂowers
appear and envelop the city with their
magniﬁcent aroma in April and herald
the ﬁrst and only carnival of Turkey.

*Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı

*Ali Haydar BOZKURT Chairman, April in Adana Committee

ALİ HAYDAR BOZKURT*

ÇİĞDEM AKTAŞ TÜYLÜCE

Adana’nın benim
hayatımdaki yeri çok
önemli. Sık sık giderim.
Ama özellikle nisan ayında,
hani derler ya, “iki elim
kanda olsa” giderim. Bu
rutin son yıllarda sadece
bir kere bozuldu. Onda
da arkadaşlarım portakal
çiçeklerini bir kavanoza
koyup bana yollamışlardı.
Günlerce dolapta saklamış,
ara ara gidip koklamıştım.
Hatıralarımda da hep çok
güzel yeri vardır Adana’nın,
Adanalı olmanın. Her
nisan geldiğinde jean
pantolon, t-shirt ve beyaz
spor ayakkabılarımı giyip
Gazipaşa Bulvarı’nda
turlar, şalgam suyu içer,

tablacıda kâğıt gibi hamura
yapılmış lahmacunun tadına
bakarım… Babamla baş
başa yediğimiz yemekler,
dostlarla bir araya gelip
ettiğimiz sohbetler… Adana
denildiğinde daha nice
güzellikler var hafızamda.
Bu yıl 5’incisini
gerçekleştireceğimiz
Portakal Çiçeği Karnavalı
için yola çıkarken tüm
bu güzellikleri ülkemizin
insanlarıyla paylaşmaktı
amacımız. Baharı
müjdeleyen portakal
çiçeklerinin o eşsiz kokusu
eşliğinde insanların el
ele, kol kola, omuz omuza,
kardeşçe bir arada olacağı
bir karnaval düzenleme

Adana has an important place
in my life. I visit frequently.
But, in April, I am there no
matter what. There has only
been one time that I didn’t go.
Even on that occasion, a friend
put some orange blossoms in a
jar and sent them to me. I kept
them in the fridge for days

and smelled them from time
to time.
As I am from Adana, I have
fond memories of it. Every
April, wearing jeans, a
t-shirt and white sneakers, I
would walk down Gazipaşa
Boulevard, drink şalgam juice,
and eat thin lahmacun. The
meals I had with my father,
the conversations I had with
friends… there are many
beautiful memories I have
about Adana.
When we first decided to
launch the Orange Blossom
Carnival, which will now
be in its fifth year, we had
the mission to share their
gloriousness of the blooms
with people from all around
the country. We wanted to see
people come together, hand in
hand and arm in arm, under
the orange blossoms, those
harbingers of spring, and
which have always fascinated
us. We dreamt that this
event would benefit Adana
economically, artistically, and
gastronomically. And it has.
Every April, since 2013,
our guests have a grand
time celebrating amidst the
magnificent aroma of Adana’s
orange blossoms. There are
various outdoor events: artists
paint street life, writers sign
ANADOLUJET • MART • MARCH 2017 11

fikri hepimizi çok
heyecanlandırmıştı. Ülke
ekonomisinde, sanatında,
yeme içme kültüründe söz
sahibi olan Adana’ya bu
etkinliğin çok yakışacağını
hayal etmiştik. Öyle de oldu.
2013 yılındaki ilk
karnavaldan bu yana
her nisan, konuklarımız
Adana’yı saran muhteşem
portakal çiçeği kokuları
eşliğinde hoşça vakit
geçiriyorlar. Sokaklar
birbirinden keyifli
etkinliklere sahne oluyor:
Ressamlar tuvallerini
kuruyor, yazarlar kitaplarını
imzalıyor; tiyatrolar
caddelere taşınıyor… Ve
böylece Adana’dan tüm

dünyaya pozitif bir enerji
ulaşıyor… Bu yıl da 4-9
Nisan tarihleri arasında
aynı güzellikler yaşanacak.
Tabii ki Adana’da
yapılacaklar karnavala
katılmakla sınırlı
değil. Eşsiz mutfağının
lezzetlerini tatmadan,
tarihî ve doğal
güzelliklerini görmeden
bu şehirden ayrılırsanız
geziniz eksik kalır.
Hazır gelmişken çok
yakındaki Mersin, Tarsus
ve Antakya’yı ziyaret
edebilir hatta gezinizi
Kapadokya bölgesine kadar
uzatabilirsiniz.
Nisan’da Adana’da
buluşmak dileğiyle…
books, actors perform plays on
the street. Collectively, this
sends Adana’s positive energy
to the whole world. Between
April 4-9, this beauty will
happen all over again.
Of course, there is much to
do in Adana other than the
carnival. Don’t leave without
tasting its unique local food or
visiting some of its historical
and natural outdoor areas.
While you are here, you can
also visit nearby Mersin,
Tarsus and Antakya, and,
maybe even make a visit up to
Cappadocia.
We hope to see you in Adana
in April!

BİLGİ
AnadoluJet’in, Ankara
Esenboğa ve İstanbul Sabiha
Gökçen havalimanlarından
Adana’ya haftanın her
günü karşılıklı uçuşları
bulunmaktadır.
INFO
AnadoluJet has round trip
flights to Adana from Ankara
Esenboğa and İstanbul
Sabiha Gökçen airports every
day of the week.
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MAÇKA’YI ÖZLEMEK
MISSING MAÇKA

AKGÜN AKOVA

Anadolu’yu köy köy dolaşmış bir gezgin olarak
Maçka’yı her zaman özlerim. Mevsim hiç fark
etmez; dağın, ormanın, kuymağın, ateşte yanan
çıranın, böğürtlen pekmezinin kokusu dayanır
burnuma. Kemençenin, ineklerin boynundaki
zillerin, türkü söyleyen genç kızların sesini
duyar gibi olurum ve gözlerimin önüne ilkbahar
yaklaşırken karda açan çiğdemler gelir.

As a traveler who has seen Anatolia village by village,
I always miss Maçka. No matter what the season
is, the smells of mountain air, the forest, kuymak,
wood crackling in the ﬁre, and blackberry molasses
always comes to me. I feel like hearing the sound of
kemancha, bells hanging on the necks of cows, young
girls singing folk songs. Crocuses blooming swim
before my eyes telling me that spring is coming.

Maçka’da en son Kofrakol
(Kofraçur) Yaylası’ndaki
Seslikaya’nın karşısında
adımı ünlerken bulmuştum
kendimi. Sesim aşağıda
uzanan derin vadide
kaybolmuyor, yankısını
yüzüme vuruyordu.
Dünyanın en güzel
yerlerinden birindeydim.
Bu noktaya gelmeden önce
Galyan Vadisi’ni ve Sümela
Manastırı’nı kuşbakışı
görmüş, pembe kırmızı
çiçeklerin içinden yürüyerek
geçmiştik. Akşam güneşi
dağların başını sevgiyle
okşuyordu. Onun sıcaklığı
ve rüzgârın serinliği
arasında kalmıştık. Sis o
gün zirvedeki kulübesinden
dışarıya çıkmamıştı; göz
alabildiğine yeşildi her yer. O
gün Maçka dağlarının insana
şaşırtıcı bir enerji verdiğinin
farkına vardım. Gün boyu
yürüdüğümüz hâlde hiçbir
yorgunluk hissetmiyordum.
Derken karşımıza dağda
öksüz kalmış bir kulübeye
benzeyen bir yayla bakkalı
çıkmıştı. Yaylanın neredeyse

kırk yıllık bakkalı olan Murat
Saraç ve oğluyla uzun bir
sohbete koyulmuş, zamanı
unutmuş, Maçka doğasının
ömrünü burada geçiren
birini nasıl bilgeleştirdiğine
tanık olmuştum. Sonra
gün düşmüş, bizi köpeğiyle
birlikte uğurlayan Murat
Saraç’ın yanından ayrılıp
Samanyolu’nun yıldızları
arasına karışmıştık.
Maçka her gidişimde beni
böylesine etkiledi. Kışın
dağlar kar altındadır. Ama
gün bu, çabuk geçer. İlkbahar
eteğinde çiçeklerle döner
gelir. Çiğdemler incelen
kar tabakasının altından
doğum ısılarıyla buzlu küçük
pencereler açıp gökyüzüne
bakar. Maçka karın altından
çıkıp ayağa kalkar. İşte o
zaman orman gülleri ve
siklamenlerle başlayan
çiçekler aylar ilerledikçe
orkidelere, hezarenlere,
turna gagalarına ve kirpikli
zambaklara dönüşür.
Maçka herkesin derdine
devadır. Kentlerde
bunalanların, has tereyağını

1

1

Maçka’yı güzel kılan şeylerden biri, baharda çiçeklerin her yerde
boy göstermesidir.
One of the things that makes Maçka beautiful are the flowers that bloom
everywhere in spring.

2

Maçkalı çocukların neşesi bazen sisi bile dağıtır.
The joy of Maçka’s children can make the fog disappear.

2

The last time I was in the Maçka
area, I found myself calling out
my own name at Seslikaya on
the Kofrakol (Kofraçur) Plateau.
My voice was not lost in the
deep valley beneath me; on the
contrary, the echo came back
to me. I was in one of the most
beautiful places in the world.
Before I arrived there, I had
bird’s eye views of Galyan Valley
and Sumela Monastery and had
passed through fields of pink
and red flowers. The setting sun
was caressing the tops of the
mountains. We were in between
the warmth of the sunset and the
coolness of the wind. That day,
the fog had not left its place at the
top of the mountain, everything
was green as far as the eye could
see, and I realized that the
Maçka Mountains gives people
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a nonplussing energy. I was
not feeling at all tired, despite
having walked all day. Just at
that moment, we came across
a market on the plateau which
appeared like an abandoned
mountain cottage. While we
talked with Murat Saraç, a grocer
of the plateau for forty years, and
his son, forgetting all about the
time. I understood how a lifetime
spent amidst the nature of Maçka
can make one wise. As the sun
set, we left Murat, who, along
with his dog, saw us off, as we
lost ourselves gazing at the stars
of the Milky Way.
Maçka affects me like this every
time I go there. Its mountains are
covered in snow in the winter. It
passes. Spring comes back with
flowers on its petals. Crocuses
look towards the sky by opening

özleyenlerin, horona
durmayı bekleyenlerin,
insan sıcağı arayanların,
ormanlarda soluk almak
isteyenlerin ilacıdır.
Bir de Hamsiköy sütlacı
vardır ki, ne zaman yesem
çocukluğuma, annemin
tel dolaplı mutfağına geri
dönerim. İşte bu yüzden,
Maçka’ya her gelişimde
“Önce sütlaç yemem gerek!”
diyerek Zigana’ya doğru
yola çıkarım. Ama önce
Çatak mahallesinde, yol
kenarındaki atölyesine
uğramam gereken bir
usta var: Eyüp Eyüboğlu.
Emekli bir öğretmen ama
kemençe yapımında öylesine
ustalaşmış ki tanımayan
yok onu. Çelebi tavrıyla çay
doldururken bardağıma,
yaptığı yeni kemençelerden
konuşuyoruz. O sırada çat
kapı gençler geliyorlar. O
kadar ısrar ediyorlar ki onları
kırmayıp bir Maçka havası
çalıyor Eyüboğlu. Bu usta
işi eşlik, yudumladığım çayı
daha da keyifli hâle getiriyor.

Sonra Zigana’ya, Hamsiköy’e
doğru yola çıkıyorum. Yola
bakan tepelerde küçük
mahalleler, birbirinden
kopuk gibi duran evler ve
beyaz minareleri görünen
camiler var. Hepsi Karadeniz
insanının doğaya inatla kafa
tutuşunun örneği… Bakıp
“Maçkalılar oraya nasıl inip
çıkarlar? Eşyalarını nasıl
taşırlar?” diye düşünmeden
edemiyorsunuz. Yöre
halkı makaralı taşıma
sistemleriyle basit teleferik
hatları da kurmuş bazı
yerlere. Biliyorum ki o
evlerde şimdi mısır ve lahana
çorbaları ocak üstündedir,
turşu kavurmaları sofraya
konmuştur, etli sarmalar
çoktan sarılmıştır. Bu
evlerin bulunduğu Maçka
-Gümüşhane yolu sonbaharda
nasıl güzel renklere
bürünüyor görmelisiniz.
Bu rota üzerindeki Zigana
Tüneli’ne varmadan ayrılan
Zigana Yaylası yolu kayak
meraklılarına aşina bir yer.
Buradaki turizm merkezi kış

small, icy windows from below a
blanket of snow. Maçka shakes
off the snow and wakes up. As
the months go by, rhododendrons
and cyclamen blooms give way to
orchids, delphiniums, storksbills
and liliums.
Maçka has a solution for
everyone’s problems. It is
a remedy for those feeling
suffocated by city life. It’s for
those who miss pure butter and
dancing the horon. It’s for those
looking for human kindness
and breath in the forests. And
there is the rice pudding from
Hamsiköy. Whenever I eat it, I
go back to my mother’s kitchen
and my childhood. That’s why,
every time I come to Maçka, I
head to Zigana, saying “I need to
have the rice pudding!” But first,
I need to drop by the workshop
of a master: Eyüp Eyüboğlu. A
retired teacher, he is very skilled
in making kemancha – so much
so that everybody knows him.
While he courteously pours tea
into my glass, we talk about his
newly made kemanchas. Then
some young people drop by

unexpectedly, and they insist
that Eyüboğlu play a Maçka tune
for us, which makes the tea I’m
drinking even more delicious.
Then, I take off for Zigana in
Hamsiköy. There are small
neighborhoods with houses that
are set far apart from each other,
and hilltop mosques with white
minarets facing the road. This is
all evidence of the determination
Black Sea people have in order
to live in this environment.
It’s impossible not to think to
yourself, “How do the people of
Maçka get here? How do they
carry their things?” In some
places, the locals have installed
cable lines and roller systems.
I’m sure that, in those houses,
corn and cabbage soups are being
cooked on stoves, fried pickles are
on the table, and the vegetables
are already stuffed. You should
see the bright and beautiful
colors of autumn on the Maçka
– Gümüşhane road. The Zigana
plateau road, which splits before
the Zigana Tunnel, is a welltraveled road by skiers. Tourism
is busy here in wintertime.

3

3

Kemençe ustası Eyüp Eyüboğlu, atölyesinde çalışırken.
Kemancha master Eyüp Eyüboğlu in his workshop.
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aylarında dolup taşıyor.
Hamsiköy sütlacı da lezzetini
yörenin florasına borçlu.
Zigana’ya giden yolun
kenarındaki mangallarda
et pişiren lokantalardan
birinde önce karnımı
doyuruyor, sonra da
sütlacımı kaşıklıyorum.
Artık Sümela Manastırı’na
gidebilirim. Türkiye’nin
en etkileyici kartpostal
görüntülerinden birini veren
manastır Altındere Millî
Parkı’nın içinde. Bunun için
Maçka’ya geri dönüp oradan
48 kilometrelik bir yolculuk
yapmam gerekiyor. Ama ne
gam! Doğa öylesine güzel
ki bu yolda, dere boyunca
sık sık duruyor ve ladinden
göknara kadar çok sayıda
ağaç türünü barındıran
ormanların görkemli
manzarasını seyrediyorum.
Sırtlarındaki küfelere dal
yüklemiş köylü kadınların
yanından geçiyorum. Sümela

Manastırı, Karadağ’daki
sarp bir kayanın içine inşa
edilmiş gibi duruyor. 1850’de
ahşap iskelelerle çıkılan
ve içine asma köprülerle
girilebilen manastır ilk
yapıldığı zaman olduğu gibi
hâlâ hayranlık uyandıran bir
yapı. Halk buraya “Meryem
Ana Manastırı” diyor. Bir
Ortodoks manastırı olarak
yüzyıllardan beri vadiden
geçen sisle bakışıyor.
Manastırın girişindeki büyük
su kemeri kendini yamaca
dayamış öylece duruyor.
İçindeki fresklerin bir bölümü
tahrip olsa da, önündeki
uçurumdan görünen vadinin
görüntüsü etkileyici.
Eskiden burası karaca
sürüleriyle doluymuş. Bugün
de kalabalıkların çekildiği
günlerde manastıra doğru
yürürken önünüzden hayalet
sessizliğinde bir karaca
geçebilir. Bunun gerçek
olabileceğinin tanığıyım.

4

Sümela Manastırı, derin bir uçurumun başından ormanlarla kaplı
bir vadiye bakıyor.
From its cliff, Sümela Monastery stands over the forested valley.

5

Maçka’da köy yolları dağların arasından geçiyor.
Country roads pass through the mountains around Maçka.

5
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4

Hamsiköy’s rice pudding owes
its unique taste to the local flora.
First, on the road to Zigana,
I eat my fill in a barbeque
restaurant and then spoon up my
pudding. Now, I can visit Sumela
Monastery. One of the most
interesting landmarks in Turkey,

the monastery is located inside
Altındere National Park, which
means that I need to go back to
Maçka and take a 48-kilometerlong road. But who cares! The
nature is so beautiful along the
road that I frequently stop along
the river and contemplate life
while gazing upon the magnificent
forests that have many species
of trees, namely, spruce and fir. I
pass among the villager women
who carry branches in large
baskets on their backs.
Sumela Monastery is set inside
a steep escarpment in Karadağ.
Back in time climbed through
wooden jetties and entered
via suspension bridges, the
monastery is still as impressive
as on the day it was built. Locals
call this place the “Monastery
of Mary.” For centuries, as an
Orthodox monastery, it has
watching the fog passing through
the valley. The large aqueduct at
the entrance rests on the hillside.
Although some of the frescoes
inside were harmed, the view of
valley as seen from the chasm in
front is spectacular. Back a long

Ancak düşerek ziyaretçilerin
can güvenliğini tehdit eden
kayalara karşı güçlendirme
çalışmaları nedeniyle
manastır 2018’in Ağustos
ayına kadar kapalı. Maçka’da
iki ünlü manastır daha
var. Kiremitli’deki Vazelon
yalnızca dış duvarlarıyla
ayakta duruyor. Şimşirli’deki
Kuştul bir harabeye
dönüşmüş. Bu manastırın
bulunduğu Galyan Vadisi,
Maçka’nın göz bebeklerinden
biri. Atasu Baraj Gölü ve Pilav
Dağı da vadiyi tamamlıyor.
Pilav Dağı’ndan aşağıya,
yeşil bir düşü andıran
manzaraya bakarken
küçük sığırtmaçlar ve
boyunlarındaki çıngıraklarla
otlayan inekler de etrafımda
dolaşıyorlar. Tepedeki Türkİspanyol Dostluk Anıtı’nın
önünden geçip arabama
biniyor ve Lagana Kamping’e
varıyorum. Burada hem
yemek yeme, hem de
konaklama imkânınız var.
Maçka demek, yayla şenliği
demek biraz da… Lişer’de,
Kulindağı’nda, Mavura’da,
Kusera’da, Yeşiltepe’de,
Ayeser’de, Kadırga’daki yaz
şenliklerinde memleketlerine

bir kez daha gelen binlerce
Maçkalı, akrabaları ve
dostlarıyla kucaklaşıp horona
durur. Çalan kemençe ve
davulların eşliğinde hasret
giderir, dağlara selam verir.
Her yıl temmuz ayında da
Maçka’da Uluslararası Kültür
ve Sanat Festivali yapılır ki
görmeye değer.
Maçka’nın yürüyüş yolları
son yıllarda gezginlerin yeni
rotaları olmaya başladı. Adını
Anabasis’in “On Binler’in
Dönüşü” adlı kitabından
alan 5 kilometrelik rota;

6
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6

Maçka’da yürüyüşçüler ihtiyaçlarını yayla bakkalları ve kampinglerden
karşılayabiliyor.
Hikers can stock up on supplies at the plateau markets around Maçka.

7

Eğer sırtınızdaki küfede taze ot varsa, onun müşterileri de hazır!
If you have fresh herbs in a basket, customers will flock to you!

BİLGİ
Anadolujet’in, Ankara
Esenboğa, İstanbul Sabiha
Gökçen ve Bursa Yenişehir
havalimanlarından
Trabzon’a karşılıklı uçuşları
bulunmaktadır.
INFO
AnadoluJet has round trip
flights to Trabzon from
Ankara Esenboğa, İstanbul
Sabiha Gökçen and Bursa
Yenişehir airports.

time ago, there were herds of deer.
Today, on the days when there
are no crowds, a deer can pass by
you in ghostly silence. I witnessed
this. However, the monastery is
closed until August 2018, due to
reinforcement and retrofitting to
make it safer. There are two more
famous monasteries in Maçka.
Vazelon, in Kiremitli, today only
has exterior walls. Kuştul in
Şimşirli is simply in ruins. The
Galyan Valley, in which this
monastery is located, is truly one
of Maçka’ gems. Atasu Dam Lake
and Pilav Mountain completes
the valley landscape. While I am
enjoying the view that resembles
a green dream from atop Pilav
Mountain, young shepherds and
grazing cows with bells on their
neck walk around me. Later, I pass
by the Turkish-Spanish Friendship
Monument on the hill and get

into my car, driving to Lagana
Campground. You can stay here
and have something to eat.
Maçka also means festival
time…There are lots of summer
festivals in Lişer, Kulindağı,
Mavura, Kusera, Yeşiltepe,
Ayeser, and Kadırga. Those
native to Maçka come visit
their hometowns during these
festivals and play horon with
their friends and relatives. They
fulfill their longing for home with
the accompanying kemancha
and drums while greeting the
mountains. It is also worth seeing
the International Culture and
Arts Festival organized every
July in Maçka.
The walking paths of Maçka has
recently become attractive for
travelers. The most important
walking routes are: the “5
Kilometer” route, taking its
ANADOLUJET • MART • MARCH 2017 19

15 kilometrelik İskobel
Yaylası-Santa Harabeleri
ve 4 kilometrelik Kofrakol
Yaylası-Sümela Manastırı
yürüyüş yolları bunların
başlıcaları. 7 kilometrelik
Lagana Mezrası-Yazlık
Köyü-Maçka rotasını ve 17
kilometrelik GürgenağaçGüzelce yolunu da listeye
alabiliriz ki bu listeye değişik
nokta ve uzunlukta on kadar
yürüyüş yolu eklenebilir.
Bazı yolların üzerinde
yemek yiyebileceğiniz ya
da ihtiyaçlarınızı temin
edeceğiniz küçük tesisler,
bakkallar ve kahveler
var. Ama her zaman açık
değiller. Bu nedenle yola
çıkmadan önce detaylı bir
rota güzergâhı çıkarmanız
ve yanınıza alacağınız
malzemeleri ona göre
tamamlamanız şart.
Maçka’nın sevda ve

hasret dolu türkülerini
bilmeyenimiz var mı?
Onlardan biri de “Divane
Âşık Gibi”… Biz bu türküyü
yolculuk duygumuzla
birleştirelim. Türkü şu
sözlerle başlıyor: “Divane
âşık gibi dolaşırım yollarda
/ Kız senin sebebine yâr
senin sebebine / Kaldım
İstanbullarda kaldım
İstanbul...” Biz kalmayalım
İstanbullarda, Ankaralarda,
büyük kentlerde; bir yol
uçup gidelim Maçka’ya. “Al
şalım yeşil şalım da dağları
dolaşalım / Sen yağmur ol ben
bulut / Maçka’da buluşalım
Maçka’da bulu...” Gelin biz
de türkünün sonunda olduğu
gibi Maçka’da buluşalım, ona
sevdalanmak ve özledikçe
gitmek için…

8

9
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Maçka’da yaylalara giden yolların levhaları tek noktada birleşir: Dostluk.
The signposts on the roads leading up to Maçka’s plateaus all converge at
one point: friendship.

9

Toplanan fındıklar, kurutulacak başka yer yoksa, evlerin damlarına serilir.
Harvested nuts are laid out to dry on rooftops.

10

Lişer Yaylası
Lişer Highland
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name from Xenophon’s book, “The
March Up Country ”; the İskobel
Plateau-Santa Ruins route, which
is 15 kilometers; and the Kofrakol
Plateau-Sumela Monastery route
of 4 kilometers. We should also
mention the Lagana Hamlet –
Yazlık Village – Maçka route that’s
7 kilometers and the Gürgenağaç
– Güzelce route of 17 kilometers.
We can extend the list to as many
as ten different walking routes of
various lengths. On some routes,
there are some markets and coffee

houses that can attend to your
needs. However, they are not open
all the time. Therefore, you need
to determine the road location in
detail and take anything you might
need with you.
Is there anyone who has never
heard of the folk songs of Maçka,
full of love and longing? One of
them is “Divane Âşık Gibi (Like an
Ecstatic Lover)”, a classic folk song
that declares our longing to travel.
The song starts with these verses:
Divane âşık gibi dolaşırım yollarda
/ Kız senin sebebine yar senin
sebebine / Kaldım İstanbullarda
kaldım İstanbul... (Like an ecstatic
lover I wander around / Because of
you, girl, just because of you / I wait
in İstanbul, wait in İstanbul…) Let
us not wait in İstanbul, in Ankara,
or in the big cities; let us find a way
to fly to Maçka. Al şalım yeşil şalım
da dağları dolaşalım / Sen yağmur
ol ben bulut / Maçka’da buluşalım
Maçka’da bulu...(With a red scarf
and a green scarf, I wandered the
mountains / You became rain and
I became the cloud / Let’s meet
in Maçka…meet in Maçka…) As
the song suggests, let us meet in
Maçka, just to fall in love with it
and go back when we miss it…

10

EŞSİZ BİR MÜCEVHER

ÇANAKKALE
A UNIQUE JEWEL
Bazı kentler vardır; doğal güzellikleriyle
görenlerin zihinlerine kazınır. Bazı
kentler vardır; tarih orada yazılır, yaşanan
kahramanlıklar nesiller boyu unutulmaz.
Her ikisinin bir arada olduğu Çanakkale
gibileriyse pek azdır…

There are some cities that imprints its natural
beauties on the minds of those who see
it. There are other cities where the history
is written, where the heroic deeds are not
forgotten for generations. But, it is hard to ﬁnd
these two combined as it is in Çanakkale…

NİL YÜKSEL
AYKAN ÖZENER

Anadolu’nun özel
şehirlerinden biri
Çanakkale. Doğası harika,
tarihî zenginlikleri
etkileyici. Yüzyıllar boyu
tarihî olaylara tanıklık
eden şehrin yakın
tarihimizdeki önemi de
büyük. Çanakkale gezimize
Çanakkale zaferinin
yaşandığı topraklardan,
Gelibolu Yarımadası’ndan
başlıyoruz…
I. Dünya Savaşı’nın en
dramatik mücadelesine
sahne olan Çanakkale,
özellikle de Gelibolu
Yarımadası, günümüzde
savaşta hayatını kaybeden
askerlerin anısına yükselen
anıt ve çevresindeki tarihî
parkla önem kazanıyor.
1915 yılında Osmanlı
ordusu ile İtilaf Devletleri
güçleri arasında gerçekleşen
ve tarihe “Çanakkale

Geçilmez” şiarını kazıyan
bu savaşta hayatını
kaybeden yüz binlerce
gencin anısına her yıl 18
Mart’ta Şehitleri Anma
programı düzenleniyor.
Duygusal anlara sahne olan
törene katılıp kahraman
askerlerimizi anmak için 18
Mart’ta Millî Park’ı ziyaret
edebilirsiniz. Çok geniş bir
alanı kapsayan Millî Park’ta
şehitliklerin ve anıtların
yanı sıra kaleler, müzeler ve
tanıtım merkezleri de yer
alıyor.
Gelibolu’dan Çanakkale
Boğazı’nın karşı
tarafına, şehir merkezine
geçtiğimizde ilk durağımız
1890 yılında inşa edilmiş
olan Aynalı Çarşı. Meşhur
“Çanakkale Türküsü”nde de
sözü edilen Aynalı Çarşı,
aslında bir bedesten. Şehir
merkezinde yer alan ve

1

2

1

2

Gelibolu Yarımadası’nın her köşesinde ayrı bir kahramanlık
hikâyesi yatıyor.
There are different stories of valor in every corner of Gallipoli Peninsula.
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Çanakkale is special city in
Anatolia with its great nature
and impressive historical
heritage. Witnessing historical
events for centuries, the city
has also a great importance in
our recent memory. We start

our trip in Çanakkale from the
lands the Gallipoli campaign
left its mark on, the Gallipoli
Peninsula…
As the backdrop of the most
dramatic confrontation
of World War I, the war
monument and park in
Çanakkale is dedicated to
those who lost their lives in
the war. In 1915, hundreds of
thousands of people lost their
lives here in a battle between
the Ottoman army and the
Allied forces; the Ottomans’
motto was “Çanakkale is
impassable.” Every year, on
March 18, a commemoration
ceremony for the war dead is
held in the park. You can pay
tribute to our brave soldiers
at this emotional ceremony.
Also within the park are many
other monuments, a cemetery,
ramparts, museums and an
information center.
When we pass the Dardanelles
from Gelibolu to the city
center, our first stop will
be Aynalı Çarşı (Mirrored
Bazaar). Made famous in
the well-known Çanakkale
Türküsü, Aynalı Çarşı is

kapalı çarşı formunda inşa
edilen Aynalı Çarşı, şehrin o
dönem Musevi cemaati ileri
gelenlerinden Elya Halyo
tarafından yaptırılmış.
Çarşı, Çanakkale Savaşı
sırasında bombalanmış
ve yangınlarla harabe
hâline gelmiş. Mondros
Ateşkes Antlaşması sonrası
Çanakkale’yi işgal eden
İngilizler, çarşıyı “ahır”
olarak kullanmışlar. Bir süre
harabe olarak kaderine terk
edilen çarşı, dükkânların
yeniden inşa edilmesiyle
ziyarete açılmış. Hem renkli
kalabalığında kaybolmak
hem de yöreye özgü
hediyeliklerden satın almak
için çarşı doğru bir adres.
Bu gezintinin ardından
karnı acıkanlar için seçenek
çok. Kültürel, doğal ve
tarihî zenginlikleri kadar
Çanakkale’nin yerel tatları

da ünlü. Türkiye’nin en
beğenilen peynirlerinden
biri olarak kabul edilen
“Ezine peyniri” yörenin
özgün lezzetlerinden.
Çanakkale’nin bir başka
lezzeti ise “sardalya balığı”.
Bölgede en çok çıkan
balık olan sardalyayla
yapılan farklı lezzetleri
tadabilirsiniz. Dolmasından
ızgarasına, asma yaprağında
sardalyadan tuzlamasına
kadar… Tatlıyla arası
iyi olanları da eli boş
göndermiyor Çanakkale.
Taze peynir ve şekerle
yapılan peynir helvasının,
yöreye özgü ismiyle
“höşmerim”in tadına
varanlar gittikleri her yerde
bu lezzeti arayabilir.
Harika bir yemeğin
ardından tarihi, efsanesi,
mitolojik atı, hazinesi,
savaşlara sebep olan

actually a bedesten. Located
in the city center and built as
a covered market, Aynalı Çarşı
was built by Elya Halyo, a
prominent member of Jewish
community.
The bazaar was bombed
during the Gallipoli Campaign
and further ruined by multiple
fires. After the signing of
the Mondros Armistice
Agreement, the British
occupiers used the bazaar as
stables. After some time had
passed, the bazaar was rebuilt
and reopened for businesses.
Take some time to lose yourself
among the rows of colorful
shops that are brimming with
local souvenirs.
If you feel hungry after this
trip, you have plenty of
choices. As well as its cultural,
natural and historical
richness, Çanakkale is also
famous for its local delicacies.

Arguably Turkey’s most
beloved cheese, ezine, is native
to this region. Another famed
Çanakkale dish are sardines.
The most common fish in the
region, they’ve given rise to a
whole host of different dishes:
stuffed sardines; grilled
sardines; and souse sardine
in vine leaves. Those with a
sweet tooth will love sampling
Çanakkale’s desserts. Try
höşmerim, a unique halva
made with fresh cheese and
sugar.
After a delicious lunch, we
set off to Troy, an impressive
ancient city, an inspiration
to movies with its history,
legend, mythological horse,
treasure, and the most
beautiful Helen who had been
the cause of the war. After a
trip of half an hour, we arrive
at Troy. With a settlement
of mound type, Troy was the

3

3

Peyniriyle ünlü Çanakkale’nin,
meşhur tatlısı da peynirden.
Çanakkale is famous with its
cheese dessert.

BİLGİ
AnadoluJet’in, Ankara
Esenboğa Havalimanı’ndan
Çanakkale’ye karşılıklı uçuşları
bulunmaktadır.
INFO
AnadoluJet has round trip flights
to Çanakkale from Ankara
Esenboğa Airport.
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güzeller güzeli Helen’iyle
filmlere esin kaynağı
olmuş çok etkileyici bir
ören yerine, Truva’ya
doğru yola çıkıyoruz. Şehir
merkezinden yarım saat
süren bir yolculuk sonunda
Truva’dayız. Höyük tipinde
yerleşimin olduğu Truva,
MÖ 3’üncü ve 2’nci bin
yıllarda canlı bir kültür
kenti, yerleşik tarım
topluluklarını yöneten bir
krallığın merkeziymiş.
Kazılar sonucunda Truva’da
üst üste kurulmuş, yedi
ayrı kültürü temsil eden
dokuz yerleşim saptanmış.
Kentin tanınmasına
sebep olan Truva Savaşı
Akalar ile Truvalılar
arasında gerçekleşmiş
ve 10 yıl sürmüş. Antik
kaynaklar savaşın Paris’in
güzeller güzeli Truvalı
Helen’i kaçırmasıyla
başladığını yazıyor. Ören
yerinde, savaşın kaderini
belirleyen Truva Atı’nın
replikasını görebilir ve bu
coğrafyada binlerce yıl önce
yaşananları zihninizde
canlandırabilirsiniz.
Kente dair bir başka gizemli
öykü de ünlü hazinesiyle
ilgili. Binlerce parçadan
oluşan hazinenin 200’ün
5
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üzerinde parçası bugün
Moskova’daki Puşkin
Müzesi’nde sergileniyor.
Hazine; Truva’da ilk kazıları
yapan Alman arkeolog
Heinrich Schliemann
tarafından 1873 yılında
yurtdışına kaçırılmış.
Schliemann, yaklaşık 8 bin
parçadan oluşan hazineyi
1881’de Berlin Müzesi’ne
devretmiş. İlginç şekilde,
hazinenin bir kısmı bugün
Rus topraklarında… Pek çok
parçanın akıbeti ise meçhul.

4
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Deniz havası, taze balık, keyifli yürüyüşler… Sakinlikten hoşlananlar
bahar aylarında Bozcaada’yı tercih edebilir.
Sea air, fresh fish, enjoyable walks… Those who like peace may prefer
Bozcaada in spring.

5

Assos limanı çok sayıda restoranıyla yemek molası için cazip bir seçenek.
Assos harbor is an attractive option for a lunch break with lots of restaurants.

Assos’tan Adalara
Truva’dan güneye
yaklaşık 65 kilometrelik
bir yolculuğun ardından
Assos ya da günümüzdeki
adıyla Behramkale’ye
ulaşıyoruz. Kuzey Ege’nin
gözde tatil yeri Assos’un
en cazip yanlarından biri
bölgeye bütün yıl hâkim
olan ılıman iklimi. Assos’ta
bahar aylarında keyifle
vakit geçirmek için bir
hayli seçenek var. Örneğin,
tatilci kalabalığından ve
yaz sıcağından uzak Assos
antik kentini doyasıya
gezebilirsiniz. Antik
kenti ve tepedeki Athena
Tapınağı’nı gezdikten

capital of a kingdom that ruled
settled agrarian societies, a
lively cultural hub in 3rd and
2nd millennia BC. Excavations
show that nine settlements
of seven different eras were
built atop the other. The war

that the city is most famous
for, the Trojan War, took
place between Achaeans and
the Trojans and lasted ten
years. Ancient sources say
that the war started after
Paris abducted the beautiful
Helen of Troy. You can see (a
replica) of the Trojan Horse,
which sealed the fate of the
war thousands of years ago
and visualize what happened
thousands of years before in
this geography.
Another interesting story
about the city is related to its
famous treasures. More than
200 pieces of the treasure of
thousands of pieces are still
on display at the Pushkin
Museum in Moscow. The
treasure was smuggled out of
the country by the German
archaeologist Heinrich
Schliemann, who conducted
the first excavations in
Troy in 1873. Schliemann
transferred the treasure of
almost 8 thousand pieces
to Berlin Museum in 1881.

Service Sponsor

sonra mutlaka Murat
Hüdavendigâr Camii’ne
uğrayın, sonra da surlar
boyunca yürüyün. Tepeden
inerken karşınıza çıkacak
olan manzaraya hayran
kalacaksınız. Assos’un
küçük limanında ise
Ege Denizi’nin en leziz
balıkları sizi bekliyor.
Bir başka seçenek ise
tepedeki küçük Behramkale
Köyü’ne uzanmak.
Yöresel lezzetlerden bölge
kadınlarının yaptığı el
işlerine kadar rengârenk bir
dünya sizi bekliyor.
Dönüş yolundaki
duraklarımız, yolu
Çanakkale’ye uzanan
ve tatilde huzur arayan
herkesin mutlaka
görmesi gereken iki yer:
Bozcada ve Gökçeada.
AYFER UYSAL AKTÜRK

Bozcaada’ya, Geyikli
Yükyeri’ndeki feribotu
kullanarak, Gökçeada’ya
ise Kabatepe’den kalkan
deniz taşıtlarıyla ulaşmak
mümkün. İki adaya da
sadece deniz yoluyla
ulaşım var.
Ege Denizi’nde birer
mücevher gibi ışıldayan
adalar, büyük şehrin
kalabalığından
uzaklaşmak için birebir.
Doğal güzellikleri, tarihî
eserleri, dost canlısı
sakinleriyle gönlünüzce
dinlenebileceğiniz sıra
dışı iki nokta. Yazın deniz
tutkunlarının akınına
uğrayan adalar bahar
aylarında da çok cazip.
Daracık sokaklarında
yürümek, köylerini
keşfetmek, denizin

6

7

Interestingly, a part of the
treasure is now in Russian
lands… Whereabouts of
most of the pieces are still
unknown.

From Assos to Islands

6

7

Gökçeada’nın Aydıncık ve Kefaloz plajları yılın büyük bir bölümünde sörf ve kitesurf tutkunlarına ideal
bir ortam sunuyor.
Aydıncık and Kefaloz beaches of Gökçeada offer ideal conditions for wind surf and kitesurf enthusiast for most of the year.
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After a journey of
approximately 65 kilometers
from Troy to south, we arrive
at Assos or Behramkale as
it is known today. The most
inviting characteristic of
Assos, a favorite vacation
spot in the northern Aegean,
is its mild climate throughout
the year. There are many
options for sightseeing in and
around Assos in the spring.
For example, you can visit the
ancient city, Assos, far from
the crowds and summer heat.
After visiting the ruins and
the Athena Temple on the hill,
go to Murat Hüdavendigar
Mosque and walk along its
walls. While going back down
the hill, you’ ll be amazed by
the sea views. in Assos’ small
harbor, the most delicious fish,
caught from the Aegean, will
be waiting for you. Another
option is to visit the small
village of Behramkale, on
the hill. There is a colorful

kokusunu içinize çekmek,
tarihî yerlerinde geçmişin
izlerini takip etmek,
birer tablo güzelliğindeki
ada evlerini izlemek,
Ege Denizi’nin ortasında
kendinizle baş başa kalmak
ve nihayetinde deniz
ürünleriyle nefis bir ziyafet
çekmek, bu iki muhteşem
adada yapabilecekleriniz
arasında. Ve tabii ki
dalış… Her iki ada da dalış
tutkunlarını mutlu edecek
su altı zenginliklerine sahip.
Söz dalıştan açılmışken
Çanakkale’nin bir başka
bölgesinden, Saros
Körfezi’nden bahsetmemek
olmaz. Trakya’nın Ege
Denizi’ndeki kıyısı Saros,
tertemiz kumsallarla kaplı
bir kıyı şeridine sahip.
Dalış yapmaya meraklı ya
da öğrenmeye hevesliyseniz
8

Saros, bu iş için biçilmiş
kaftan. Üstelik neredeyse
yılın her mevsimi…
Kendi kendini temizleme
özelliğine sahip Saros’ta,
ünlü sualtı bilimcisi
Kaptan Cousteau 1970’li
yıllarda efsanevi teknesi
“Calipso” ile dalmış ve
Saros’u “Kızıldeniz’in
kuzey versiyonu” olarak
tanımlamıştı. Yüzlerce
çeşit balığa ve deniz
bitkisine ev sahipliği
yapan Saros Körfezi,
ülkemizde dalış yapmaya
en elverişli mevkilerden
biri. Harmankaya,
İbrice, Toplar Burnu,
Minnoş Kayalıkları dalış
yapabileceğiniz bölgeler.
Bu noktalara Çanakkale
Kabatepe’den hareket
eden dalış tekneleriyle
gidilebiliyor.

world of local dishes and
handcrafted souvenirs made
by local women.
On the way back, we will stop
at two spots that everyone
visiting Çanakkale and looking
for peace in vacation must
see: Bozcaada and Gökçeada…
You can reach Bozcaada by
ferry from the Geyikli dock,
and Gökçeada by ship from
Kabatepe. You can only
access by sea to both islands.
Shining like diamonds on the
Aegean Sea, these islands
are ideal for those who want
to escape the city crowds.
Their scenic natural beauty,
historical ruins, and friendly
residents make them truly
extraordinary. The islands
are busy in the summer, and
also suitable in spring. There
is so much that you can do
on these two magnificent

islands: walk through narrow
streets, explore villages,
inhale the fresh sea air, tour
historical sites, and gaze at
the gaily painted houses, sail
on the Aegean and catch your
own seafood. And of course,
scuba-diving… Both islands
have underwater richness that
would make diving enthusiasts
happy. When we are talking
about diving, another spot
in Çanakkale, Saros Bay, is
worth mentioning. On the
coast of Thrace, on the Aegean
Sea, Saros has a coast full of
clean beaches. Of you love
diving or you want to learn
how, Saros is an ideal place for
year-round.
In Saros which has the ability
to clean itself, the famed
marine scientist, Captain
Jacques Cousteau, dived
with his legendary boat, the
Calypso, and described Saros
as “the northern version of the
Red Sea.” Home to hundreds of
species of fish and marine life,
Saros Bay is one of the best
diving spots in our country.
Among the perfect spots to
dive here are Harmankaya,
İbrice, Toplar Cape, and
Minnoş Reef. You can reach
these points by taking a boat
from Çanakkale Kabatepe.

8
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9

Saros Körfezi’nde sualtının
bereketi balıkçılar için ekmek
parası, dalış yapanlar içinse
rengârenk bir dünya demek.
Abundance of underwater in
Saros Bay means a colorful world
for scuba divers and making a
living for fishmongers.

AYFER UYSAL AKTÜRK

9

ÇANAKKALE’NİN
KADER ANLARI
THE MOMENTS OF TRUTH
FOR ÇANAKKALE
OZAN BODUR

Çanakkale; askerlerin siperlerde birbirlerine dostça
ikramlarda bulunduğu sıra dışı bir savaş, bir
centilmenler savaşıdır. Ancak Çanakkale Savaşı’nı
farklı kılan özellikler bu kendine özgü durumlarla
sınırlı değildir. Savaşın en kritik anlarında yaşanan
öyle olaylar vardır ki bunlara Çanakkale’nin kader
anları diyebiliriz.

Battle of Çanakkale was a gentlemen’s war, an
extraordinary war during which enemy soldiers offered
small treats and favors to one another in the trenches.
However, what differentiates this war from others is
not limited to these unique situations. There were such
events in the most critique incidents that can be called
the moments of truth for Çanakkale.

Nusret’in Mayınları

Mines of Nusret

Şubat 1915’te müttefik
donanması Boğazlardaki Türk
tabyalarını bombalamaya
başlamıştı. Hedef, Boğazları
geçerek İstanbul’u işgal etmekti.
Cevat Paşa’nın komutasında
bulunan Müstahkem Mevkii
Komutanlığı, buna engel
olmak amacıyla, elde kalan
son 26 mayını Karanlık Liman
mevkiine dökme kararı aldı.
Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı
Hafız Nazmi (Akpınar) ve
Yüzbaşı Tophaneli Hakkı
komutasındaki Nusret Mayın
Gemisi 7 Mart’ı 8 Mart’a
bağlayan gece yarısı göreve çıktı.
Sisli bir havada Çanakkale’den
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ayrılan Nusret Mayın Gemisi
bütün ışıklarını kapatmıştı.
Gemide bulunan ocaklar
bile kıvılcım atmasın diye
söndürülmüştü. Nazmi Bey’in
kılavuzluğunda Karanlık Liman
mevkiine gelindi, 26 mayın
kıyıya paralel olarak 100’er
metre aralıklarla suyun 4,5
metre altına bırakıldı.
Kritik görev sıkıntısız şekilde
başarılmıştı. Geri dönüş yoluna
çıkıldığında mürettebatın
üzerinde vazifesini yapmış
askerlerin gönül rahatlığı vardı.
Tam bu esnada 100 metre
önlerinde beliren düşman
projektörü gözleri kamaştıran
ışıklarıyla beliriverdi. Denizin

In February 1915, the Allied
navy started to bomb Turkish
bastions in the Dardanelles,
in an attempt to use the
Dardanelles Strait in order
to invade İstanbul. The
Stronghold Command Post,
under the command of Cevat
Pasha, in response, decided
to plant 26 mines at Karanlık
Liman (Dark Port).
Under the command of Mine
Group Commander Captain
Hafız Nazmi (Akpınar) and
Captain Tophaneli Hakkı,
the Nusret mine layer set off
for mission at midnight on
March 8, 1915. Wanting to

be careful as he worked in the
fog, the Nusret mine layer
extinguished all light as a
spark would be deadly. Under
the guidance of Nazmi Bey, 26
mines at Karanlık Liman were
planted along the coast at 100
meter intervals, as well as 4.5
meters underwater.
The critical mission was
successfully accomplished
and soldiers were proud of
compeleting the mission. Back
on the way, just at that time,
the enemy appeared with a
blinding light just 100 meters
ahead. The light crushed the
darkness of the sea as it slowly
came towards them. Soldiers

karanlığını yaran aydınlık adım
adım üstlerine geliyordu. Tüm
mürettebatın aklından geçen
şeyler aşağı yukarı aynıydı: Az
sonra bu aydınlık kendilerinin
üstüne gelecek ve ardından
bir mermi yağmurunun
altında kalacaklardı…
Düşman projektörü tam da
Nusret’in üstüne gelmişti ki
hiç beklenmeyen bir gelişme
yaşandı. Projektörün tam
karşısında yer alan Türk
istihkâmlarından bir ışıldak
yakıldı. İki ışığın deniz
üstündeki çarpışması ortalığı
kesif bir sise boğmuştu. Bu
durum Nusret’in düşmanın
görüş açısından çıkması
demekti.
Nusret’i, düşmanın görüş
açısından gizemli bir şekilde
çıkaran Türk ışıldakları 18
Mart günü kazanılan zaferin

gizli mimarlarından biriydi. O
dönem Birleşik Krallık Bahriye
Nazırı olan Winston Churchill
savaştan yıllar sonra “Revue
de Paris” dergisine verdiği
röportajda şöyle diyecekti:
“Birinci Dünya Harbi’nde bu
kadar insanımızın ölmesine,
harbin ağır masraflara mal
olmasına, denizlerde birçok
savaş gemimizin batmasına
neden olan şey, Türkler
tarafından Boğaz’a döşenen
26 mayındır.”

1

Seyid Onbaşı
18 Mart günü cereyan eden
deniz savaşında 18’i büyük
savaş gemisi olmak üzere
100 parçalık donanmalarıyla
saldıran müttefik güçler,
ellerindeki teknolojik
üstünlüğün verdiği
imkânlarla Türk tabyalarına
2

enemy’s detection was among
the secret heroes on March 18.
Years later, in an interview he
gave to the magazine Revue
de Paris, Winston Churchill,
then the UK’s First Lord of the
Admiralty, said: “In the Great
War, the reason why so much
of our own died, why the war
costed so much and why so
many of our battleships sank,
were the 26 mines planted in
the Dardanelles by the Turks.”

Corporal Seyid

1

Çanakkale Boğazı’ndaki mayınlar Fransız Bouvet zırhlısının sonunu hazırlar.
Mines in the Dardanelles sticks the head of French Bouvet battleship in a noose.

2

Yüzbaşı Hafız Nazmi ve Yüzbaşı Tophaneli Hakkı komutasındaki Nusret
Mayın Gemisi
Nusret mine layer under the command of Captain Hafız Nazmi and Captain
Tophaneli Hakkı

thought: moments later this
light would shine upon them
and exposed them to a bullet
spray. Just as the enemy
came upon Nusret, something
unexpected happened. A
searchlight from the Turkish
ramparts came on. The
collision of two projectors
created a thick fog around.
That meant that Nusret could
avoid the enemy’s detection.
The Turkish searchlight
that made Nusret avoid the

In the naval battle on March
18, the Allies’ technologically
advanced 18 battleships (they
had 100 ships in total) sprayed
fire on Turkish bastions.
Despite everything, there
was a sole resisting bataillon
on the European side. The
commander of the Mecidiye
bastion, Captain Hilmi Bey,
waited for his soldiers to enter
the bunker under heavy fire
when a shell from enemy ships
hit the arsenal nearby.
After the explosion, Corporal
Seyid, half-conscious, simply
looked at the only remaining
cannon. It appeared to work,
but the cannon’s crane was
broken. Seyid, consequently,
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ateş kusuyordu. Her şeye
rağmen Rumeli tarafında
susmayan, direnen bir
batarya vardı. Bu bataryanın
başında bulunan Mecidiye
Tabyası Kumandanı Yüzbaşı
Hilmi Bey mermi yağmuru
altındaki askerlerinin
sığınağa girmesini
bekliyordu ki denizdeki
düşman gemilerinden
atılan bir top mermisi
sığınağın yanında bulunan
cephaneliğe isabet etti.
Patlamanın ardından yarı
baygın hâldeki Seyid’in
gözü ayakta kalan tek topa
takılmıştı. Kullanılabilir
gözüken topun vincinin
kırık olduğunu gören Seyid,
büyük bir özveriyle topun
altına girdi. Arkadaşları
adeta şok geçiriyordu, çünkü
Seyid’in kaldırmaya çalıştığı
mermi 276 kilogramdı ve
üstü gres yağıyla kaplıydı.
Kararlı bir ses tonuyla
“Bir deneyelim.” diyen
Seyid, olimpiyat rekorunun
1,5 katı ağırlığında olan
mermiyi sırtına alarak
topun ağzına sürmeyi
başarmıştı. Seyid Onbaşı
topu art arda üç kez
ateşledi. Üçüncü atış
müttefik güçlerin en büyük
gemilerinden biri olan
Ocean zırhlısını savaş
dışı bırakmıştı.18 Mart
günü cereyan eden deniz
savaşlarında en önemli
kayıplarından birini alan
müttefik güçleri geri
çekiliyordu. Ancak tekrar
geleceklerdi…
3

Seddülbahir
Sadece deniz
harekâtıyla İstanbul’a
ulaşamayacaklarına kanaat
getiren müttefik güçler
25 Nisan 1915’te sabaha
karşı Seddülbahir, Kumkale
ve Arıburnu noktalarına
çıkarma yapmaya başladı.
Seddülbahir’e çıkan
düşman, kıyı topçusunun
yoğun ateşiyle durdurulmuş,
Kumkale bir gösteriş
çıkarmasından ibaret
olduğundan oldukça
kadük kalmıştı. Arıburnu
ise gerçek bir mahşerdi.
Kocaçimentepe ve
Conkbayırı hattını geçerek
Eceabat’a ulaşmak isteyen
müttefik güçlerin amacı,
bunu başararak Türkleri
Seddülbahir noktasına
hapsetmekti.
Çıkarma birlikleri 25
Nisan sabahı saat 05.30
civarında kıyıya ayak
bastı. Çıkarmayı haber
alan 19. Tümen Komutanı
Miralay Mustafa Kemal,
Conkbayırı’na geldiğinde,
27. Alay 2. Tabur’un “Balıkçı
Damları”ndaki savunma
müfrezinden arta kalan
erlerin, Conkbayırı’nın
güneyindeki platonun
üzerinde bulunan 261
rakımlı tepeye doğru
geri çekildiklerini gördü.
Burada askerlerine verdiği
kati emirle “Ben size
taarruzu emretmiyorum,
ölmeyi emrediyorum.”
diyen Mustafa Kemal,
“Biz ölünceye kadar
geçecek zaman zarfında

Seyid Onbaşı savaştan sonra temsili top mermisiyle
Corporal Seyit with representative shell after the war

3

tried to lift a cannonball
himself. This shocked his
fellow soldiers because the
cannonball was 276 kilograms
and covered in grease. In
a determined voice, Seyid
said, “I’ ll just give it a try,”
taking the cannonball and
placing it into the cannon,
which was 1 ½ times higher
than an Olympics weightlifting
record. Corporal Seyid fired the
cannon three consecutive times.
The third fire hit the Allied
battleship, the Ocean, one of
the navy’s largest. The Allied
forces, having been delivered
one of the biggest defeats on
March 18, retreated. However,
they would return.

Seddülbahir
Understanding that they could
not reach İstanbul only with
a naval campaign, the Allied
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forces organized a landing
in Seddülbahir, Kumkale
and Arıburnu on April 25,
1915 in the wee hours of the
morning. The enemy landed at
Seddülbahir, but was stopped
by the heavy fire of a coastal
gunner, leaving Kumkale, and
was also destroyed. However,
Arıburnu was a genuine
catastrophe. The aim of the
Allied troops aiming to land at
Eceabat, via Kocaçimentepe and
Conkbayırı, was to block the
Turkish troops at Seddülbahir.
The landing troops reached the
coast on April 25, at 5:30 in
the morning. Learning about
the landing, 19th Division
Commander Lieutenant
Colonel Mustafa Kemal, upon
arriving at Conkbayırı, saw
that the remaining soldiers
from “Balıkçı Damları” (Fisher
Roofs) from the 2nd Battalion

yerimize başka kuvvetler
ve komutanlar geçecek.”
diyerek kararlılığını ortaya
koymuştu. Önlerinden
kaçan düşmanın bir anda
savunma tertibatı aldığını
gören müttefik güçlerin
saldırı pozisyonunu
terk ederek beklemeye
başlaması Çanakkale
Savaşı’nın kaderinin
döndüğü anlardan biriydi.
Yıllar sonra Çanakkale
hatıralarını anlatacak
olan Mustafa Kemal Paşa
bu anı değerlendirirken
“Kazandığımız an, bu
andı.” demişti. Ama yine de
müttefik güçleri İstanbul’a
ulaşmak için taarruzlarına
devam edecekti.
Bu, binlerce askerin
gerçekleştiremeyecekleri bir
hedef için ölmesi demekti.
Bir hiç uğruna Gelibolu’ya
getirildiklerini düşünen
müttefik askerlerin sesini
ise bir gazeteci duyacaktı.

Savaşın Sonu
Melbournelü, 30 yaşında
bir gazeteci olan Keith

Murdoch Avustralyalı
askerlere verilen posta
hizmetlerini denetlemek
için Gelibolu’ya gelmişti.
Ancak yaptıkları bütün
bir harekâtın geleceğini
şekillendirdi…
Her şey Murdoch’un Anzak
Koyu’na yaptığı ziyaretle
başladı. İnsanı umutsuzluğa
iten tehlike dolu siperler, isyan
eden askerler ve tabii Türklerin
müthiş direnişi… Deneyimli
savaş muhabiri Bartlett ile
tanıştığında gördüklerinin
etkisindeydi hâlâ.
Bartlett ile aynı şeyi
düşünüyorlardı; eğer
Çanakkale siperlerinin
gerçek durumu Londra’ya
bildirilmezse tarihleri
boyunca unutamayacakları
bir felaket yaşayacaklardı.
Murdoch, İngiltere’ye
Bartlett’in yazdığı
ve cephede yaşanan
gerçekleri anlatan bir
mektupla gidecekti. Ancak
konuşmalarına kulak
misafiri olan başka bir
gazeteci tüm duyduklarını
İngiliz yetkililere anlatarak

of the 27th Regiment were
retreating to the hill. Here,
he sharply ordered his
soldiers: “I do not order you
to attack, I order you to die.”
Mustafa Kemal asserted his
determination by saying that,
“When we die, there will be
other forces and commanders
taking our places.” It was
a reversal of fortune in the
Dardanelles War when the
Allieds left their attack
position and took a defensive
one instead upon seeing the
enemy rushing them. Mustafa
Kemal recalled that moment
of the Battle of Gallipoli War,
as “The moment at which
we had won”. However, the
Allied troops would continue
to attack in order to march
towards İstanbul. It would be a
journalist who would hear the
voices of the Allied soldiers,
who thought they were brought
to Gallipoli for nothing.

The End of the War
A 30-year-old old journalist
from Melbourne, Keith
Murdoch, had come to

Gallipoli to supervise the
postal office that was
serving the Australian
soldiers. However, what he
eventually did shaped the
course of the whole campaign.
It all started with Murdoch’s
visit to Anzac Cove. There
were dangerous trenches
that drove people to despair,
revolting soldiers, the great
resistance of Turks. He was
spellbound by what he saw
when met Bartlett, the
experienced war reporter.
He was thinking the same thing
as Bartlett: if the news about the
real situation in the Çanakkale
trenches didn’t reach London,
there’d be a disaster that would
never be forgotten. Murdoch
would go to England with a
letter written by Bartlett that
explained the situation in the
trenches. However, there was
another journalist who was
eavesdropping on them; he
told the British authorities
everything and the letter
was seized.
Murdoch did not give up
easily. When he arrived in
4

4

Esad Paşa, Miralay Mustafa
Kemal ve silah arkadaşları...
Esad Pasha, Colonel Mustafa Kemal
and their brothers in arms...
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mektuba el koydurttu.
Murdoch, kolay pes edecek
bir adam değildi. İngiltere’ye
varınca 8 bin kelimelik bir
Gelibolu raporu hazırladı
ve hiç tereddüt etmeden
Avustralya Başbakanı
Andrew Fisher’a gönderdi...
Bartlett’e ait olan ve İngiliz
askerî yetkililer tarafından
bir kasaya sessiz sedasız
kapatılan mektuba nazaran
çok daha sert olan bu
raporda yer alan ifadeler
okuyan tüm yetkilileri
sarsıyordu: “... Gelibolu’nun
zor şartlarına rağmen
Avustralyalı birliklerin
cesurca savaştığı doğrudur
ama tüm askerlerin
İngiliz kurmaylara karşı
duydukları öfke Türklere
duyduklarından çok daha
fazladır. Savaşın başında
5
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hafife aldıkları Türkler
ise düşmanlarından çok
daha yeteneklidir... Genel
karargâh savaşı berbat
şekilde yönetiyor!”
Filistin ve Suriye planları
için Çanakkale harekâtının
bir şekilde bitmesi
gerektiğini düşünen Lloyd
George’un beklediği fırsat
ayağına gelmişti; Murdoch’u
memnuniyetle kabul etti.
Tüm detayları sabırla dinlerken
Çanakkale harekâtına
başından beri karşı olduğunu
söylemeyi ihmal etmedi.
Londra çalkalanıyordu; birçok
bakan ve askerî yetkili topun
ağzındaydı...
Hemen hazırlıklar başladı.
Anafartalar ve Arıburnu
bölgesinin ardından
Seddülbahir de tahliye edildi.
İngilizler gidiyordu…

England, he prepared an eightpage-report about Gallipoli,
and, without hesitation,
sent it to Australian Prime
Minister Andrew Fisher. The
report of the situation on
the ground was far harsher
than Bartlett’s letter, was
horrifying: “… It is true
that Australian soldiers
are fighting bravely despite
the harsh conditions of
Gallipoli; but the soldiers
hate British staff more than
Turks. The Turks that were
underestimated before the
war are more talented than
their enemies...General
Headquarters are commanding

5

Gelibolu’daki Osmanlı askerleri
Ottoman soldiers in Gallipoli

this war appallingly!”
British politician Lloyd
George, wanting to bring a
close to the Dardanelles War
so that his plans in Palestine
and Syria could be realized,
also enthusiastically listened
to Murdoch. While patiently
listening to every detail, he
made a point of saying that
he was against the Gallipoli
campaign from the start.
London was shaken; many
ministers and soldiers were on
the firing line…
Provisions were made in no time.
After Anafartalar and Arıburnu,
Seddülbahir was evacuated. The
English were leaving.

KAR TATİLİNDEN FAZLASI

ERGAN DAĞI

MUTLU DURSUN

ALP ALPER

MORE THAN A SNOW HOLIDAY
MOUNT ERGAN

Kış aylarında muhteşem
manzaralarına tanık
olabileceğiniz Erzincan’ın
Ergan Dağı, karın tadını
bahar aylarında da çıkarmak
isteyenlere birbirinden güzel
seçenekler sunuyor.
Mount Ergan in Erzincan,
where you can enjoy
magniﬁcent views in winter,
also offers various options
in the spring for winter
sports enthusiasts.

Ergan Dağı, adını son
yıllarda daha fazla duyuran
kış merkezlerinden
biri. Kayak sporu için
ideal bir kar kalitesine
sahip olan, farklı zorluk
derecelerinde birçok pistin
yer aldığı merkezde, kayak
dışında snowboard, kar
raftingi, kızakla kayma,
snowkite, doğa yürüyüşü,
oryantiring gibi birçok
farklı etkinliğe ve spor
faaliyetine katılmak da
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mümkün. Üstelik merkezin
devamındaki dağ silsilesi
üzerinde kayılabilecek
doğal pistleriyle yamaçlar
profesyonelleri karşı
koyamayacakları bir kayak
keyfine davet ediyor.
Kayak sonrasında kolayca
ulaşabileceğiniz Çağlayan
Girlevik Şelalesi’nin, buz
tırmanışı için ülkemizdeki
elverişli ender alanlardan
biri olduğunu ayrıca
belirtelim.

Mount Ergan is a winter
sports center that has made
headlines in recent years.
Mt. Ergan’s snow quality is
ideal for skiing facilities and
area includes skiing trails
of varying difficulty. You
can also partake in many
other recreational activities
such as snowboarding, snow
rafting, sledding, snowkiting,
nature trekking and mountain
climbing. The foothills near
the center are naturally

laced with ski trails and are
irresistible to ski lovers. The
Çağlayan Girlevik Waterfall
can easily be accessed, and is
a rare place in Turkey that’s
suitable for ice climbing.
Other than ice climbing
and skiing, there are many
alternatives in Erzincan for
all ages and preferences. Only
11 kilometers away from
Erzincan is beautiful Ekşisu,
which is a perfect place to
escape from the city and into

Buz tırmanışı ve kayak
dışında Erzincan’da her
yaşa, her beğeniye hitap
edecek pek çok alternatif
var. Erzincan merkeze
sadece 11 kilometre
uzaklıktaki Ekşisu;
kaplıcaları, şehrin yerel
lezzetlerini tadabileceğiniz
mesire alanı, çok sayıda kuş
ve bitki türünü barındıran
sazlığı ile doğayla baş başa
kalmak isteyenler için
güzellikler sunuyor. Burası
aynı zamanda şifalı doğal su
kaynakları ve çeşmeleriyle
de meşhur.
Adrenalin tutkunlarını
da eli boş göndermiyor
Erzincan. Karasu Nehri’nde
rafting ve kano, Tercan
Baraj Göleti’nde su
kayağı, Yaylabaşı’nda

yamaç paraşütü gibi doğa
sporlarını deneyebilirsiniz.
Alışveriş yapmak isteyenler
bakır sanatının en iyi
örneklerinin görülebileceği
Yeraltı Çarşısı’na
gidebilirler. Saruç, köme,
dövmeç ve tulum peyniri
gibi Erzincan’la özdeşleşmiş
yöresel ürünler ise şehrin
en eski alışveriş alanı olan
Buğday Meydanı’nın organik
ürün pazarında satılıyor.
Özellikle belirtmek
gerekir ki, ülkemizin
önemli kayak merkezleri
ile boy ölçüşebilecek
düzeyde kaliteli tesisleri,
bozulmamış doğasıyla
dikkatleri üzerine çeken
Ergan’ı gezenler burada
bir kar tatilinden çok daha
fazlasını bulacak.

nature. Ekşisu offers visitors
lots to do, including hot
springs and recreational areas.
Its reed beds are home to many
bird and plant species. Ekşisu
is notable for its healing
natural spring water and
waterfalls.
Erzincan will not disappoint
adrenaline lovers. You can try
various outdoor sports like
rafting and canoeing on the
Karasu River, waterskiing
on Tercan Dam Lake and
paragliding over Yaylabaşı.
Those wanting to shop can
visit Yeraltı (Underground)
Bazaar where the finest
examples of copper art are
sold. You can find local
products that are synonymous
with Erzincan such as saruç,
köme, dövmeç and Tulum
cheese at an organic market
located in the city’s oldest
commercial center, Buğday
(Wheat) Square.
It’s worth noting that Mt.
Ergan’s high-quality skiing

facilities are on par with
other prominent ski centers in
Turkey. Mt. Ergan’s pristine
natural surroundings make
a trip here much more than a
mere skiing holiday.

BİLGİ
AnadoluJet’in, Ankara
Esenboğa Havalimanı’ndan
Erzincan’a karşılıklı uçuşları
bulunmaktadır.
INFO
AnadoluJet has round trip
flights to Erzincan from Ankara
Esenboğa Airport.
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“BEYAZ, UYKUSUZ, UZAKTA’’
“WHITE, SLEEPLESS, FAR AWAY’’
Cemal Süreya “Beyaz uykusuz
uzakta” der Kars için. Kışsa beyazdır,
bembeyazdır Kars. Tam da şairin
dediği gibi... Isınmaya başlayınca
hava, kaldırıverir beyaz duvağını da
erir, karışır doğanın içine yeniden.
Aras’ı coşturur; dağlarda çiğdemlere,
toprakta çimenlere can verir.
ÖZGEN BEŞLİ

The poet Cemal Süreya described Kars as
“White, sleepless, far away.” In the winter,
Kars is draped in the purest of whites. Just
as Süreya said. When the weather gets
warmer, it shakes off its white veil, the
snow melts and it replenishes nature. It
excites Aras River; it breathes life into the
grass shoots and the mountain crocuses.
GİZEM MERVE BEŞLİ

Cirit
Karlar ülkesinde doğmuş dörtnala koşan atları
ve üzerinde cevval delikanlıları gördüğünüzde
anlarsınız, ata sporumuzu yaşatan nadir şehirlerden
birinde olduğunuzu.

Javelin
If you ever see a nimble, galloping horse in the snow,
you’ll know that you are in a place that is the birthplace
to our ancestral pastimes.

Çıldır
Uçsuz bucaksız bir buz kütlesinin üzerindeyken,
altınızdakinin bir göl olduğunu unutursunuz çoğu kez.
Ekmeğini taştan değil, buzdan çıkaranları gördüğünüzde
hatırlarsınız gölde yürüdüğünüzü.
Çıldır
When on a vast ice field, it’s easy to forget that it’s actually a
lake; you’ll realize where you are when you see those making
their living from what’s beneath the ice.

Doğu Ekspresi
Beyazın derinlerine doğru eğer hâlâ bir yolculuk yapmadıysanız ilk
fırsatta Doğu Ekspresi ile Kars’a gitmenin vakti çoktan gelmiş demektir.
Eastern Express
If you still haven’t still taken a trip through the heart of whiteness, to visit Kars
via the Eastern Express train, now is the time.

Kızıl Tilki
Karlı bir ovada karşınıza aniden bir tilki çıkarsa şaşırmayın.
Bakışlarındaki kurnazlık mı dersiniz yoksa beklenmedik misafiri
tanımaya çalışmak mı? Keskin keskin bakıverir uzaklardan, biraz
tedirgin, biraz huzursuz, biraz da meydan okurcasına…

Red Fox
Don’t be surprised if you catch sight of a red fox on a snowy plain. Is that the
look of cunning in its eyes? Or did they catch sight of something unfamiliar?
As it searches the horizon, it looks a bit uneasy, a little anxious… Maybe it’s
found something challenging…

Kar Yere Düşmeden...
Kars denilince akla ilk gelenlerden biridir kaz. Büyütmesi, beslemesi
kolay değildir, emek ve sabır ister. Kar yere düşmeden de yenmez eti.

Before the First Snowfall…
Geese are among the firsts that come to mind when Kars is
mentioned. Not easy to breed and feed, keeping them requires effort
and patience and they cannot be eaten before the first snowfall.

ANADOLU’YU GEZDİREN BEŞ KİTAP
THESE FIVE BOOKS WILL TRANSPORT YOU TO ANATOLIA
Medeniyetlerin kendi sınırlarını aşıp başka
diyarlarda da tanınmasına en büyük katkıyı
“gezgin ruhu” taşıyan insanlar sağlamış çağlar
boyunca. Kendilerinden sonraki nesillere
bıraktıkları mirasla tarihin, coğrafyanın ve
folklorun adeta can suyu olan beş önemli ismi
ve yolu Anadolu’dan geçen kitaplarını daha
yakından tanımaya davet ediyoruz sizi.
ÜLKÜ BURHAN

Throughout the ages, travelers have
contributed towards educating the
world about civilizations. Here, we
share with you five books about
Anatolian history, geography and
folklore that have ensured an account
of our heritage that will be studied by
future generations.

Derin uygarlıkların izlerini
taşıyan, farklı kültürlere
kucak açan Anadolu, yerli
yabancı pek çok insanın ilgi
odağı olmuş. Kimi gelip bu
bereketli toprakları ve engin
kültürü görme mutluluğuna
erişmiş, kimi ise bundan
mahrum kalmış. Bir de gezip
gördüklerini kaleme alanlar
var ki onlar sayesinde tanımış
pek çok insan Anadolu’yu.
Anadolu’yu yazdıklarıyla tanıtan
bu isimler arasında kuşkusuz
en bilineni Evliya Çelebi’dir.
10 ciltlik “Seyahatname”sinde
geleneği göreneğiyle, yemeiçme kültürüyle, göğe burnunu
değdiren dağları, ayağa serilen
ovalarıyla, bağıyla, bahçesiyle
kaleme alır Anadolu’yu. Büyük
eseri yüzyıllar boyu rehber olur
insanlara. Bununla birlikte,
Evliya Çelebi’den önce de, sonra
da kaleme alanlar olmuştur
Anadolu’yu. O zaman haydi
gelin Evliya Çelebi’yi saygıyla
yâd edip, cümleleriyle
bize Anadolu’yu gezdiren
diğer beş önemli isimle ve
kitaplarıyla tanışalım.

STRABON
(GEOGRAPHICA)

ERKAN TABAKOĞLU

Dünyanın ilk coğrafyacısı
sayılan, tarihçi ve filozof
Strabon MÖ 60 yılında
Amasya’da, o dönemin adıyla
Amaseia’da dünyaya gelir. İyi

1

2

bir eğitim almış ve ailesinin
varlığı sayesinde de gezip görme
tutkusunu gerçekleştirebilmiştir.
Strabon, yaşadığı çağda coğrafî
bilginin yetersiz ve buna duyulan
ihtiyacın büyük olduğunu
görür. Coğrafya bilimine en
büyük hizmetini yaparak 17
ciltlik “Geographica”yı yazar.
Aldığı eğitimle, coğrafî olayları
açıklar, gördüklerini felsefî bir
gözle yorumlar, doğa olaylarını
yerbilimci kimliği ile anlatır.
Bu önemli kitapta Anadolu 7,
8 ve 9’uncu ciltlerde anlatılır.
Anadolu’yu yazarken, kültürünü,
zenginliğini ve antik çağda
burada yaşamış kavimleri
konu alır. Verdiği emek gelecek
nesillere büyük bir hediyedir.
Doğduğu şehri de unutmaz:
“... içinde İris (Yeşilırmak)
nehrinin aktığı geniş ve derin
bir vadide kurulmuştur.
İnsan emeği buraya hem
şehir hem kale karakterlerini
çok iyi şekilde sağlamıştır.
Çünkü burası çok yüksek
ve sarp kaya olup dimdik
nehre doğru iner. Ve nehir
etrafından şehrin kurulmuş
olduğu yerde sahilde bir
duvar ve her iki tarafta da
sivri tepelere doğru uzanan
duvarlar vardır. Bu tepeler
iki tane olup tabii bir şekilde
birbirine bağlıdırlar ve
muhteşem bir kule hâlinde
yükselmektedirler.”
2

Tarihe ilk coğrafyacı olarak geçen Strabon, dünyanın yuvarlak olduğunu
varsayıyor ve gezegenimizi beş kuşağa ayırıyordu.
Considered as the first geographer in the history, Strabo assumed that the
world was round and categorized planets in five belts.
Amasyalı Strabon’un Yeşilırmak kıyısındaki heykeli hemşehrilerini selamlıyor.
Located on the coast of Yeşilırmak, The statue of Strabo of Amasya salutes his
fellow townsmen.
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Bearing the traces of wellestablished civilizations and
countless cultures, Anatolia has
always been the focus of attention
for local and foreign people. While
some have had the chance to see its
fertile land and rich culture, many
also have not had the chance to.
Those who could, recorded what they
saw, and, thanks to them, many
people know more about Anatolia.
Undoubtedly, the most famous of
these traveling historians was Evliya
Çelebi. who introduced Anatolia
to readers in his Seyahatname
(Book of Travels). In a series of ten
volumes, he wrote about Anatolian
traditions and foods, as well as
towering mountains that touched
the sky, rolling plains, as well as
lush vineyards and gardens. His
masterpiece has guided people for
centuries. Others before and after
Çelebi. have also written about
Anatolia. Now, with our respects
properly paid to Evliya Çelebi, let’s
now meet five other important
traveling historians and learn more
about the books they wrote about
Anatolia.
STRABO (GEOGRAPHICA)
Geographer, historian and
philosopher Strabo was born in
Amaseia (modern day Amasya) in
60 BC. Well-educated, Strabo was

able to carry out his passion for
travel thanks to a wealthy family.
Strabo, knowing that the
geographical knowledge of his time
was limited, set out to write the
17-volume Geographica, which
is the cornerstone of the study
of geography today. With his
educational background, Strabo
could not only explain geographical
developments but could also
interpret them with a philosophical
point of view; he also wrote of
natural events from a geologist’s
perspective.
In this important book, Anatolia
is mentioned in Volumes 7, 8 and
9. His writings about Anatolia
focused on its cultures and ancient
civilizations, and are an invaluable
gift for generations to come. Here,
he writes about Amasya, where he
was born:
“...it was founded in a wide
and deep valley where the Iris
(Yeşilırmak) River flows. Human
labor provided both a city and a
castle. Because this place is high
and steep, Amasya stand upright
to the river. It is on the riverbanks
where the city was founded: there
is a wall on the bank and two more
on both sides that extending to the
steep hills. Two hills are connected
to each other in a natural way and
rise like towers.”

İBN BATTÛTA
(İBN BATTÛTA
SEYAHATNAMESİ)
Yirmili yaşlarında keşfetmeye
meyyal ruhunu keşfeden İbn
Battûta, ilim üzerinde çalışmak
isterken kendini yollarda
bulur. Üstelik gezilerini, gittiği
yerlerdeki yöneticilerin yardımı
ve bağışı sayesinde sıkıntıya
düşmeden yapar. Hatta bu yolla
para da kazanır.
“Geçtiği yerden bir daha
geçmeme” düsturuyla yola çıkan
İbn Battûta, bir ticaret gemisiyle
geldiği Alanya’dan başlayarak
Anadolu’nun hemen her
bölgesini gezer. Halkları tanımak
önceliğidir. Aslında Anadolu’yu
karış karış gezmesinin ve
topraklarımızda bunca vakit
geçirmesinin en önemli nedeni
insanımızın misafirperverliği
ve misafire gösterdiği derin
hürmettir. Başköşenin misafire
verilmesi bu topraklarda nefes
alan herkesin düsturudur.
İbn Battûta Anadolu’yu
adımlarken, beylikler arasındaki
çatışmalar da dikkatini çeker ve
bundan yola çıkarak Osmanlı
Beyliği’nin gücünden ve

İBN BATTÛTA (İBN
BATTÛTA’S TRAVELS)
Bursa’dan övgüyle bahseder.
Yaz aylarında yaylaya çıkılması
geleneğini görüp yazmış olması
da ilginçtir.
“Bilâd-ı Rûm denilen bu ülke,
dünyanın en güzel memleketidir.
Tanrı güzelliklerini öteki
ülkelere ayrı ayrı dağıtırken,
burada hepsini bir araya
getirmiştir. Burada dünyanın
en güzel insanları, en temiz
kıyafetli halkı yaşar ve en nefis
yemekleri pişirilir. Tanrı’nın
yaratıkları içinde en şefkatli
olanlar bunlardır ki, bundan
ötürü ‘Bolluk, bereket Şam
(Suriye)’da; şefkat ise Rûm
(Anadolu)’dadır.’ Bu memlekete
geldiğimiz andan itibaren
çevredeki komşularımız, kadın
olsun, erkek olsun durumumuzla
ilgilenmeden yapamamışlardı.
Burada kadınlar erkeklerden
kaçmazlar ve yola çıkacağımız
zaman akraba ya da hane
halkındanmışçasına bizimle
vedalaşırlar, bu ayrılıktan dolayı
üzüntülerini, gözyaşları dökerek
belirtirlerdi.”

In his twenties Battûta
discovered that his soul was
meant to explore,and found
himself out on the road while
being also able to work in the
sciences. He traveled with the
assistance of those working in
administrative positions in the
places he visited, and was even
able to make a living.
Battûta journeyed with the
philosophy: “Don’t go anywhere
you have been before.” Starting
in Alanya, to where he had sailed
via a trade ship, Battûta went
on to travel all around Anatolia.
His priority was to get to know
its peoples. Actually, the most
important reason he spent so
much time in Anatolia was
because of the hospitality and
respect our people show to our
guests. For everyone living in
these lands, it’s a tradition to
give the guest the seat of honor.
Battûta, while traveling around
Anatolia, recorded the conflicts
that had flared between
principalities and praised the
power of both the Ottomans and

their capital of Bursa. He also
wrote about the traditional ways
of the nomads who camped in the
plateaus in the summer.
“This country, known as
Bilâd-ı Rûm, is the most
beautiful place in the world.
God distributed his beauty to
other countries separately, yet
he brought it all together here
in this country. Here, the most
beautiful people of the world
live with the cleanest clothes
and cook the best food. Among
God’s creatures, they are the
most compassionate; there
is plentitude and abundance
in Damascus (Syria) and
compassion in Rûm (Anatolia).
From the moment we came
to these lands, our neighbors,
be them women or men, can’t
help but take an interest in
our situation. Here, women
do not shy away from men
and take leave with us as if we
were relatives or members of
the household, and show their
sadness of the separation by
weeping.”
3

3

İbn Battûta’nın, gezdiği ülkelerin devlet ve toplum yapılarını, inanç ve âdetlerini başarıyla yansıtan seyahatnamesi türünün en bilinen örneklerinden.
The Travels Book by İbn Battûta which successfully reflects the structure of states and society, beliefs and customs of the countries he visited, is one of the most wellknown examples of the genre.
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TOURNEFORT
(TOURNEFORT
SEYAHATNAMESİ)
Aslında botanikçi olan
Tournefort, 1656’da Fransa’da
doğar. Paris Kraliyet Botanik
Bahçesi’nde profesör iken
botanik araştırmaları
yapmak üzere Doğu’ya
gitmekle görevlendirilir. Bu
görevi üstlenirken içindeki
seyyahı keşfetmemiş olması
muhtemeldir ancak çıktığı
yolun sonunda artık sadece bir
botanikçi değildir.
Gezdiği, gördüğü yerlerdeki
tarihi, doğayı, sosyal yaşantıyı
başarıyla kaleme alır ve
muazzam seyahatnamesini
ortaya çıkarır. Kitabında, çizdiği
haritaları ve aletleri de görmek
mümkündür. Tıpkı Bozcaada’nın
kuşbakışı çizimi gibi...
Girit’ten başlayarak Ege
adalarının pek çoğunu
gezer. İki kitaptan oluşan
seyahatnamesinin ikinci
cildinde Anadolu’dan bahseder.
İstanbul’dan başlayarak birçok

şehri, kasabayı boydan boya
gezmiştir. Bursa da gezdiği
şehirlerden biridir.
“Bursa sanki özellikle Türkler
için yapılmış gibi. Çünkü Uludağ
o kadar çok kaynak sağlıyor ki
her evin kendi çeşmesi var...
Kentte üç yüzden çok minare
olduğu söyleniyor. Camiler
çok güzel, çoğu kurşun kaplı,
tıpkı kervansaraylar gibi
kubbelerle bezeli.
... Bedesten, Palais de
Paris’tekine benzeyen birçok
dükkânın ve mağazanın yer
aldığı, kentte üretilenlerin
dışında Doğu’daki bütün malları
bulabileceğiniz, iyi yapılmış
büyük bir yapı...
…Bütün bu ipekler Bursa’da
çok iyi işlenir. Çünkü en iyi
ipek işçileri Bursa’dadır ve
bunlar Fransa’dan ve İtalya’dan
gönderilen duvar halısı
desenlerini hayranlık verici bir
ustalıkla uygularlar.
…Kent zaten güzeldir,
kaldırım taşları iyi
döşenmiştir, temizdir...”

AHMET ÇETİNTAŞ

5

4

5

Anadolu’yu boydan boya gezen Tournefort, okuyucularını 18’inci
yüzyılın hemen başlarındaki Osmanlı şehirlerinde gezdiriyor.
Traveling Anatolia from one side to other, Tournefort takes its readers to
the Ottoman cities at the turn of 18th century.
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TOURNEFORT
(TOURNEFORT’S
JOURNEYS)
Tournefort was born in France
in 1656, and was trained as a
botanist. While he was a professor
at the Paris Royal Botanical
Garden, he was assigned to visit
the East for botanical research.
When he first started his trip, it’s
possible that he wasn’t aware of
the traveler inside of him; yet, by
the end of his journey, he became
more than just a botanist.
In his magnificent book,
Tournefort successfully wrote
about the history, environment,
and the social customs of
the places he visited. He
also illustrated the maps in
the book. One particularly
interesting one is a map with
an aerial view of Bozcaada.
Starting in Crete, he traveled
throughout all of the Aegean
islands. In the second volume of
his book of journeys, he wrote
extensively about Anatolia. He
thoroughly explored towns and
cities, as well as İstanbul. Bursa

is another one of the cities he
visited.
“Bursa seems like it was
especially built for Turks…
(Mount) Uludağ provides so much
(water) that all of the houses have
their own fountain… It is said
that there are more than 300
minarets in the city. The mosques
are so beautiful; most are covered
with lead, and their domes are
decorated, just like caravanserais.
...the bedesten is a strong
structure, and a great building
where you can find goods from the
East as well as those produced in
the city; there are lots of stores and
shops such as the Palais de Paris…
…All of the fine silk is
processed in Bursa, and the
best silk masters are here;
they admirably apply tapestry
patterns sent from France and
Italy.
…the city is beautiful, its paver
stones are well-installed and
clean…...”

Söz konusu Anadolu olunca
Tanpınar’ın Yahya Kemal’e
ithaf ettiği o çok kıymetli eseri,
“Beş Şehir”i anmamak olmaz.
Tanpınar; İstanbul, Bursa,
Konya, Erzurum ve Ankara’yı
değişen yüzleriyle anlatır
okuyuculara. Kitabın önsözünde
şöyle der büyük yazar:
“...sevdiğimiz şeyler bizimle
beraber değişirler ve
değiştikleri için de hayatımızın
bir zenginliği olarak bizimle
beraber yaşarlar.”
“Beş Şehir”in burada ele
aldığımız diğer kitaplardan
farkı, anlatılan şehirlerin
görünenden ziyade hissedilen
yönleriyle kaleme alınmasıdır.
Şehirlerdeki hüzün kadar
değişimler de Tanpınar’ın
duygu dünyasıyla kaleme
dökülür. Her gittiği şehirde

musikinin izlerini arar
ve bulur. Halk kültürünü
merak edenlerin onlara
türküler yoluyla ulaşmaları
gerektiğini söyler. Bursa’da
“zaman”dan, İstanbul’da
şehri ciğerinden yakan
yangınlardan, Erzurum’da
dağlardan, depremden,
Konya’da Mevlânâ’dan,
Alaeddin Tepesi’nden
bahseder. Sıra Ankara’ya
geldiğinde ise şöyle der:
“1928 sonbaharında
Ankara’ya ilk geldiğim
günlerde Ankara Kalesi
benim için adeta bir fikr-i
sabit olmuştu. Günün
birçok saatlerinde dar
sokaklarında başıboş
dolaşır, eski Anadolu
evlerini seyrederdim. Bu
evlerde yaşadığımdan çok
başka bir hayat tahayyül
ederdim.”
7

6

7

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Beş Şehir”e Ankara’yı anlatarak başlar.
Ahmet Hamdi Tanpınar’s “Five Cities” starts with Ankara.
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HAMİT YALÇIN

AHMET HAMDİ
TANPINAR (BEŞ ŞEHİR)

AHMET HAMDİ
TANPINAR
(FIVE CITIES)
When we are talking about
Anatolia, it is impossible not
to mention Five Cities by
Ahmet Hamdi Tanpınar. In
his book, which was dedicated
to Yahya Kemal, Tanpınar
wrote extensively about
the evolution of the cities
of İstanbul, Bursa, Konya,
Erzurum and Ankara. In the
preface of his book, the great
Tanpinar wrote:
“...the things we love change
as we change, and, since they
change, they live in us and are
the richness of our lives.”
What makes Five Cities
different from the
aforementioned books is that
cities are written about not
as they appeared, but how
they were felt. Tanpınar
wrote about the sadness, as
well as the changes in the
cities through his emotions.
He searched and found music
in every city he visited, and
wrote that those who wonder
about folklore will find it in
folk songs. In Bursa, he wrote
about time; in İstanbul, the

fires that burnt the city, in
Erzurum, the mountains; in
Konya, the earthquake, as
well as Mevlânâ, and Alaeddin
Hill. When it came to Ankara,
he wrote:
“When I first arrived in
Ankara in the fall of 1928,
Ankara Castle became an idée
fixe for me. I strolled through
the narrow streets for an hour
a day and gazed at the old
Anatolian houses. I envisaged
a much more different life in
these houses than the mine.”

Azra Erhat, 1915’te
İstanbul’da dünyaya
gelir. Halikarnas Balıkçısı
olarak tanınan Cevat Şakir
Kabaağaçlı ve Sabahattin
Eyüboğlu’yla birlikte “Mavi
Yolculuk” kavramını dünyaya
kazandıran isimlerdendir.
“Mavi Yolculuk” günümüzde
sadece turizm literatüründe
kullanılan bir terim hâlini
almış olsa da aslında bu
ibarenin altında doğayla
barışık bambaşka bir yaşam
felsefesi yatar.
“Mavi Anadolu”da yazarın
okuyucuyu efsanelerle,
destanlarla Anadolu’da
gezdirmesine tanık oluruz.
Bir bölgeyi anlatırken
yaptığı karşılaştırmalar,
özgün üslubuyla aktardığı el
değmemiş doğal güzellikler
okuyanı o coğrafyaya
yakınlaştırır. Anadolu
cennetten bir köşe olarak
canlanır zihinlerde:
“Fransız Rivyerası’nı da
gezdim. İtalya’nınkini
de, ikisinde de tabiat bir

KENAN OLGUN

9
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yapmışsa, insanlar bin
yapmıştır. Gelgelelim bizim
Antalya’dan Alanya’ya
uzanan kıyıda, doğa sanki
kendini de aşmış, insanoğluna
al sana yeryüzünde bir cennet
köşesi demiş. Bu güzelliği,
bu zenginliği tarih boyunca
anlayan ve değerlendiren
insanlar oturmuş bu
kıyılarda... Türk Rivyerası
bugün hem tarih anıtları
bakımından Akdeniz kıyısında
başta gelecek bir bölgedir.”
“Açık denize çıktık.
Acayip biçimleri ile Çatal
adaları karşımızda her an
değişiyor, güneş alçaldıkça
koyulaşıyordu. Uzaktan
Turgut Reis’in anıtını gördük.
Deniz dalgalı, biz yorgunduk...
Sabah dokuzda Kuşadası’na
çıktık. Oradan otobüsle Efes.
Gökova yolculuğu tam bir hafta
sürmüştü. Her güzel şeyin
bitmesi insana bir acılık verir.
Bizim içimiz gördüklerimiz,
yaşadıklarımızla o kadar
doluydu ki taşkın bir sevinç
duyuyorduk.”

8

KENAN OLGUN

AZRA ERHAT (MAVİ
ANADOLU)

8

9

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Sabahattin Eyüboğlu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu
gibi önemli yazar ve sanatçıların bir balıkçı teknesi kiralayarak
Gökova’ya açılması “Mavi Yolculuk” kavramının doğuşu olur.
The concept “Blue Voyage” started when important writers and artists such
as Cevat Şakir Kabaağaçlı and Bedri Rahmi Eyüboğlu rented a fishing boat
and set sail from Gökova.

AZRA ERHAT
(BLUE ANATOLIA)
Azra Erhat was born in İstanbul
in 1915. She coined the term “blue
voyage” with Sabahattin Eyüboğlu
and Cevat Şakir Kabaağaçlı
(also known as the Fisherman
of Halicarnassus). Even though
a “blue voyage” is only used in
tourism literature these days,
there is a philosophy of life
beneath it, about living in peace
with nature.
In Blue Anatolia, Erhat takes
the reader on a journey through
Anatolia through her collections of
legends and sagas. When talking
about a region’s natural beauty
she conveys it with her own unique
style, bringing the reader closer to
the land. Anatolia can be conjured
up as a corner of heaven:
“I have seen the French Riviera,
and also the Italian one. On both,
there is nature but humans have
done so much more. Yet, on our
coastline that runs from Antalya

to Alanya, nature outdid itself, as
if to tell humanity, ‘Here, take a
corner from heaven for the earth.’
The people that have lived on
these coasts throughout history
appreciate and value this rich
beauty. The Turkish Riviera is the
foremost region in Mediterranean
for its historical monuments.”
“We were in the open sea. The
Çatal Islands were changing
their shapes all the time, and
the sky was getting darker as
the sun was setting. The sea was
choppy, and we were tired… We
landed on Kuşadası at nine in
the morning. Then, we took a bus
to Ephesus. The Gökova journey
took a full week. It is painful when
a beautiful thing ends. We were
overjoyed since we were full of
things we had seen and lived.”

SUYLA GELEN HAYAT

KARACABEY LONGOZU
LIFE COMES WITH WATER: KARACABEY FLOODPLAIN
Longozlar… İlk görenlerin göl mü,
orman mı karar veremedikleri,
bununla birlikte güzelliğini hayranlıkla
izledikleri tabiat harikaları... Şanslıyız
ki bunların en göz alıcılarından
bir tanesi de Bursa’da, Kocaçay
Deltası’nda yer alıyor.

Floodplains are wonders of nature,
and those seeing them for the ﬁrst
time cannot decide whether they are
lakes or forests. We here in Turkey
are lucky because one of the most
spectacular in the world is located in
the Kocaçay Delta, near Bursa.

NÂZIM SERCAN ILGAR
ARİF MİLETLİ

Eşine az rastlanır pek çok
güzellikle bezeli Anadolu…
Bu güzelliklerden biri de
longozlar… Ülkemizdeki
İğneada (Kırklareli),
Acarlar (Sakarya) ve
Sarıkum (Sinop) longozları
doğaseverler ve özellikle
kuş gözlemcileri tarafından
bilinen ve ziyaret edilen
yerler. Kocaçay Deltası’ndaki
Karacabey Longozu ise en az
bilineni…
Peki ama nedir longoz?
Longoz, diğer adıyla
“su basar” coğrafî bir
terim. Akarsuyun denize
ulaştığı noktada, yanı
sıra biriktirerek taşıdığı
alüvyonlar, kumlar bir

set oluşturuyor. Bu setin
arkasında biriken su da
zamanla göle benzer bir
oluşuma vücut veriyor. “Göl
mü, orman mı?” sorusu da
görenlerin zihninde işte tam
bu noktada uyanıyor. Çünkü
sularla kaplı bu alandaki
özel ekosistemde longoz;
suyun içinde kalan ormanda
da longoz ormanı oluşuyor.
Longozların oluşması,
oluştuktan sonra da
varlıklarını sürdürebilmeleri
için akarsuyun taşıdığı kil
ve organik materyaller son
derece önemli. Bu sayede
adeta yağmur ormanları
gibi gür ve ihtişamlı bir
görünüme sahip oluyor,

1

2

1

2

Longoz ormanları deniz
seviyesinin altında
kaldıklarından yılın büyük
bölümünde sularla kaplıdır.
Since the floodplain forests are below
sea level, they are covered with water
for most of the year.
Şehir merkezine oldukça yakın
konumdaki Karacabey Longozu
bereketli topraklarıyla besi
hayvanları için de ideal bir
yaşam alanı.
Located near the city centre,
Karacabey Floodplain is an ideal
grazing spot.
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BİLGİ
AnadoluJet’in, Ankara
Esenboğa Havalimanı’ndan
Bursa’ya karşılıklı uçuşları
bulunmaktadır.
INFO
AnadoluJet has round trip
flights to Bursa from Ankara
Esenboğa Airport.

Anatolia is rich in natural
beauty, and features a wide
variety of rare instances of
topography. Floodplains are
one such rarity. In our country,
the İğneada (Kırklareli),
Acarlar (Sakarya) and Sarıkum
(Sinop) floodplains are wellknown and are frequently
visited by nature lovers, and
especially by birdwatchers.
The Karacabey Floodplain, on
the other hand, in the Kocaçay
Delta, is a lesser-known one.
But, what exactly is a
floodplain? Also known as a
hydrophore, a floodplain is
a geographical term. At the
point where the river meets
the sea, the sand and alluvia

form a barrier. The water
that accumulates behind
this barrier forms something
similar to lake over time.
When looking upon one of
these oddities, a question one
might have is, “Is it a lake
or a forest?” Inside of this
ecosystem is a unique zone
covered with water, in essence,
a floodplain; and, conversely,
if a floor of a forest is flooded
with water, then, a floodplain
forest is formed.
In order for floodplains to be
formed and to be maintained,
clay and other organic
materials that the rivers carry
to them are vital. The rich
fertility of floodplains are on

oldukça verimli alanlara
dönüşüyorlar. Karacabey
Longozu da benzer biçimde
oluşmuş ve bu özelliklerin
tamamını taşıyan bir doğa
harikası.

Deltanın Bereketi
Güney Marmara
akarsularından bazılarının
birleşmesiyle oluşan
Susurluk Nehri, Karacabey
yakınlarında büyük bir
delta oluşturarak Marmara
Denizi’ne dökülüyor. Nehrin
denize döküldüğü yerde
oluşan bu alan da Kocaçay
Deltası’nı oluşturuyor.
2 bin hektarlık alanı
kaplayan deltada Dalyan ve

Arapçiftliği gölleri, sazlık
alanlar, dişbudak, kızılağaç
ve söğütten oluşan 730
hektarlık longoz ormanı ve çok
zengin floraya sahip bir kum
bandı yer alıyor.
Kocaçay Deltası’nın en etkileyici
kısmını oluşturan Karacabey
Longozu yaz ayları hariç yılın
büyük bölümünde sular altında.
Su, baharda en üst seviyeye
ulaşıyor. Baharla birlikte
sadece longoz değil deltanın
her köşesi ayrı bir görsel
şölen sunuyor konuklarına.
Kuzeydeki geniş kumluk alanı
mor çiçekleri ile karabaş otları
kaplarken longozun sularını
nilüferlerden beyaz-yeşil bir
örtü sarıyor.

par with that of rainforests.
The Karacabey Floodplain
was formed in a similar way,
and is a wonder of nature
that features all of these
characteristics.

The Abundance of the
Delta
The Susurluk River, formed by
several streams in the Southern
Marmara region, flows into
the Marmara Sea, forms a huge
delta near Karacabey. This
zone, where the river flows into
the sea, is the Kocaçay Delta.
In this delta of 2,000 hectares,
are the Dalyan and Arapçiftliği
Lakes, reeds, a floodplain
forest of 730 hectares heavy

with ash, alder and willow
trees. There is also a layer of
sand with rich flora.
As the most impressive part
of the Kocaçay Delta, the
Karacabey Floodplain is
submerged in water most of the
year, except for summer. The
water level reaches its highest
level in spring. When spring
arrives, not just the floodplain,
but all of delta presents a visual
show for visitors. Pink flowers
and lavandulas cover the wide
sandy plain in the northern
part, while a green and white
blanket of lilies cover the
surface of the floodplain waters.
The region is impressively
rich in flora. Nearly 250 bird
3

3

Karacabey Longozu yüzlerce kuş türünün yaşama ve üreme alanı.
Karacabey Floodplain is home to countless bird species, and is also on the migratory flight path for others.

4

Baharla birlikte sadece longoz değil deltanın her köşesi ayrı bir görsel şölen sunuyor konuklarına.
When spring arrives, not just the floodplain, but all of delta presents a visual show for visitors.
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Bölge etkileyici bitki
örtüsünün yanında diğer
canlı türleri açısından da
oldukça zengin. Kocaçay
Deltası’nda tespit edilen
kuş türlerinin sayısının
250’ye ulaştığı biliniyor.
Bazı kuş türleri longozu
üreme ve göç dönemleri gibi
belli zamanlarda ziyaret
ederken bazıları ise bölgede
kalıcı, yani ev sahipleri.
Burada rastlanan kuş türleri
arasında kara leylek, pasbaş
patka, bataklık kırlangıcı,
akça cılıbıt, küçük
balaban, gece balıkçılı,
alaca balıkçıl, küçük ak
balıkçıl, gri balıkçıl, kuğu,
yeşilbaş, çıkrıkçın, macar
ördeği, elmabaş patka, ak
kuyruklu kartal, sakarmeke,
poyrazkuşu, sumru ve
pek çok ağaçkakan cinsi
var. Fotoğraf makinenizi
hazır ederseniz, Karacabey
Longozu’nda sıkça rastlanan

yalıçapkınını, gözüne
kestirdiği küçük balıkları
avlayıp midesine indirirken
fotoğraflayabilirsiniz.
Doğru zamanda
oradaysanız; sürüler
hâlindeki ak pelikanlara;
şanslıysanız, nadir bir tür
olan ve gözlemlenmesi zor
ak sırtlı ağaçkakanlara
rastlayabilirsiniz.
Kısacası Kocaçay, kuş
gözlemcilerine ve doğa
fotoğrafçılarına eşsiz
enstantaneler sunan bir
yeryüzü cenneti.
Longoz, kuş gözlemcilerini
ağırlamaktan oldukça
memnun ancak ziyaret için
kuş gözlemcisi olmanıza
gerek yok. Muazzam bitki
örtüsünü, rengârenk
görüntüler sunan çeşit
çeşit pek çok kuş türünü bir
arada görmenin mutluluğunu
hissetmek buraya gelmek için
yeterli bir sebep değil mi?

5

6

7

5

Longozun kumluk alanlarını kaplayan mor çiçekli karabaş otları
Lavandulas and their purple flowers cover the sands of the floodplain.

6

Kocaçay Deltası hem yöre halkına hem de ülkenin farklı yerlerinden gelen
doğa tutkunlarına tabiatla baş başa olma fırsatı sunuyor.
Kocaçay Delta offers the opportunity to be alone in nature, and is popular both
with locals and nature lovers coming from different parts of the country.

7

Nisan ve mayıs aylarında longozu nilüferler kaplıyor.
Water lilies cover the floodplain in April and May.
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species have been detected in
the Kocaçay Delta. Some bird
species use the floodplain as
a breeding ground and as a
migratory path; other birds
have taken up permanent
residence here. Among the
bird species that have been
found here are black storks,
ferruginous ducks, collared
pratincoles, Kentish plovers,

little bitterns, night herons,
squacco herons, little
egrets, grey herons, swans,
mallards, garganeys, redcrested pochards, standard
pochards, white-tailed
eagles, coots, oystercatchers,
common terns and several
species of woodpecker. If
you get your camera ready,
you can take photos of the
kingfisher, a common sight
on the Karacabey Flooplain,
where it feeds on small fish.
If you are there at the right
time, and with a little bit
of luck (because they are
difficult to spot), you might
see the rare white-backed
woodpecker. In short, the
Kocaçay Floodplain is a
paradise on earth that offers
unique opportunities for
birdwatchers and nature
photographers.
Floodplains are prime spots
for birdwatchers, but, of
course, you needn’t be one to
visit. Just wanting to see the
colorful array of flora and
fauna is enough to warrant a
trip to this lush area.

YAZISIZ TARİHİN SESSİZ TANIĞI
YELİZ AKERSOY SARI

ARİF MİLETLİ

ÇÖMLEK

SILENT WITNESS FOR
UNWRITTEN HISTORY: TERRA COTTA
Çömleğin hikâyesi insanın
The story of terra cotta is
toprakla ilişkisi kadar eski.
as old as the relationship
Bu basit ama faydalı gereçler,
between humans and soil.
neolitik dönemden modern
This simple but beneﬁcial
dünyaya uzun bir yolculuğa material’s journey goes all the
tanıklık ediyor. way back to the Neolithic age.

İnsanlık tarihinin akışını
değiştiren ve bugün
“neolitik devrim” olarak
tanımlanan dönemin
başlamasıyla Anadolu’nun
güney kesimleri pek çok
köklü değişikliği bir arada
yaşamaya başladı. Bu
değişiklikler medeniyetin
ilk ve en büyük adımlarıydı:
tarımın keşfi, hayvanların
evcilleştirilmesi,
duvarlara çizilen resimler,
dayanışmayla kurulan
köyler...
Art arda pek çok gelişmeyi
yaşayan insanoğlunun
güneşte kuruyan çamurun
sertleştiğini fark edip ilk
evleri yaptığı bu dönemde
çanak çömlek yapımı da
başladı. Çünkü işlemeye
başladığı topraktan elde
ettiği, yiyeceğinden
fazla mahsulü saklamaya

1

2

ihtiyacı vardı. İlk depo
kaplarının ardından
ocaklarda yiyeceklerin
pişirilmeye başlanmasıyla
birlikte mutfak eşyaları
da yapılmaya başlandı.
Tarihte ilk çömlekler elde
şekillendirilip açık ateşte
pişirilirken, MÖ 3000’li
yıllarda çömlekçi çarkının
icadıyla endüstrileşmenin
ilk adımı atıldı. Çömlekçi
çarkı da ilk iş makinesi
olarak tarihe geçmiş oldu.
Buluntulardan yola çıkarak
Anadolu’da ilk kez Kayseri
dolaylarında, Alişar’da,
Boğazköy’de ve Troya’da
çömlekçiliğin başladığını
söylemek mümkün.
Günümüzde ise çömlekçilik
Eskişehir, Bursa, Manisa,
Konya, Nevşehir, Avanos
ve Diyarbakır gibi pek
çok yerde devam ediyor.

İlk çömlekler açık ateşte pişiriliyordu. Tarihe ilk iş makinesi olarak geçen çömlekçi çarkı MÖ 3000’li yıllarda icat edildi.
First terra cottas were fired in open fire. Considered as the first duty equipment in history, potter’s wheel was invented in 3000 BC.

2
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1

The “Neolithic revolution”
changed the course of humanity;
it was during this time that
major changes in southern
Anatolia took place. These
changes were the first steps
towards building the concept
of civilization: agriculture,
domestication of animals, art,
and village building.
The development of humankind
has seen many developments,
and the invention of pottery
and terra cotta is one of them.
Our ancestors discovered
that dried mud baked under
the sun made good building
material. Following storage
pots kitchenware were produced
and foods were cooked in ovens..
The first terra cotta pots were
baked on an open fire. With the
arrival of the potter’s wheel
in 3,000 BC, the first steps
towards industrialization were
taken. The potter’s wheel became
history’s first commercial tool.
The first terra cotta pots in
Anatolia were discovered in
Alişar (near Kayseri), Boğazköy
and at the ancient city of
Troy. Nowadays, the pottery
production still continues in
Eskişehir, Bursa, Manisa,

Buralarda çarkın başına
oturulup tıpkı çağlar
öncesindeki gibi kile şekil
veriliyor.
Çömlekçilik toprağın
işlenmesinden ibaret basit
bir iş gibi görünse de, kendi
içinde oldukça karmaşık bir
işlemler silsilesini gerekli
kılıyor. Kilden yapılan
çömleğin ya da başka bir
ürünün içinde bir hava
kabarcığının kalması,
bu kabarcığın fırının
sıcaklığından genleşerek
patlaması, yani “çanağın
çömleğin patlaması” bu
sürecin başarısız sonucuna

3

4

işaret ediyor. Ustalık;
çanak çömleği, içerisinde
hava kalmayacak biçimde
şekillendirmekten geçiyor.
Aksi takdirde her şeyi
yeniden yapmak gerekiyor.
Bu karmaşık süreci
anlatan mesleğin köklerine
ilişkin ifadeler Anadolu
insanının gündelik dilinde
yaşıyor. “Çanak çömlek
patlatmadan” oyunda
ebelikten kurtulmak
ile işini ustaca yapmak
arasında bir bağ kurmuş
insanlar belki de ilk çömlek
ustalarının çocuklarıydı.
Günümüz çömlek ustaları

Toprak, Anadolu ustalarının hünerli ellerinde farklı şekillere bürünüyor.
Earth is shaped in various ways by the skillful hands of Anatolian masters.

3

Konya, Nevşehir, Avanos and
Diyarbakır; here, one can sit at
the wheel and shape the clay just
as it was done ages before.
Although pottery making may
seem like a simple process,
it’s a procedure consisting of
many steps. If If an air bubble
is left in terra cotta made of
clay (or another material),
this bubble can expand and
explode, destroying the piece,

or “blowing up the pot.” A
pottery master knows how
to shape pottery without any
air bubbles. Otherwise, the
process must be started all over
again. Colloquialisms used by
Anatolian people have sprung
from pottery-making-specific
situations. For example the
saying in the children games:
“before the pot blows up”. It was
a likening between mastery in

4
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işe kili bol suyla ıslatıp
yumuşatarak başlıyor.
Sonrasında kil süzülüyor ve
kurutma işlemi başlıyor. Şekil
verilecek kıvama gelen kil elle
işlenerek biçimlendiriliyor.
Önceleri açık ateşte pişirilen
çömlekler, 18’inci yüzyıldan
itibaren fırınlarda pişirilerek
sağlamlaştırılıyor. Anadolu

ustalarının emektar elleri
arasında toprak bambaşka
bir şekle bürünüyor; belki bir
testi, belki bir çömlek, vazo
ya da güveç... Endüstrileşme
yolunda atılan ilk adımlardan
biri olan çömlekçi çarkı aklın
alamayacağı kadar büyük
gelişmelere rağmen yine
dönüyor.

5

Kapadokya’da binlerce yıllık çömleçilik geleneği günümüzde de sürdürülüyor.
Pottery tradition of thousands of years still continues in Cappadocia.

6

Emeğin, tarihin ve neolitik devrimin şahidi çömleğin yolculuğu aslında
üretim toplumunun tarihine de ışık tutuyor.
Witness to labor, history and Neolithic revolution, the journey of terra cotta
illuminates, in fact, the history of production society.

7

Dünyanın en eski pişirme aracı güveçte pişen yemeğin lezzeti, testiden
içilen suyun tadı bir başka.
The meal cooked in the oldest cooking tool of the world, the stew, and the water
drunk from jug tastes wholly different.

8

Tarihin en eski zanaatının imzasız ustalarının toprakla iç içe öyküsüne siz
de şahitlik etmek isterseniz Anadolu sizi bekliyor...
Anyone wanting to witness the traditional, time-honored pottery making will
find opportunities in Anatolia..
6

5

pottery and dexterity in avoiding
to play the “it” in the children
games. Probably this saying was
a derivation from the children of
the first pottery makers.
Nowadays, pottery masters
start with softening the clay by
wetting it with a large amount
of water and shape it. Then, they
drain the clay and dry it. When
it is suitable for shaping, the
clay is shaped by hands. Baked
on an open fire, terra cotta
has been fired in ovens since

the 18th century. Veteran
Anatolian pottery masters
shape the clay into jugs,
vases or stewing pots. One
of the first inventions that
propelled industrialization,
the potter’s wheel, still
spins in spite of the great
developments unimaginable
before.

7

Tarihi Kilden Okumak
Neolitik dönemden günümüze toprağın altında binlerce
yıl bekleyen çömlek buluntuları tarihin karanlık
dönemlerini aydınlatma konusunda arkeologlara ışık
tutuyor. Bu buluntular sayesinde kil analizleri yapabiliyor
ve kilin kaynağına göre geçmiş medeniyetlerin ticarî ve
kültürel ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.
Reading history through clay…
Terra cotta shards from the Neolithic period; these help
archaeologists conduct carbon dating analyses so that we can
learn about more about commercial and cultural relations of
ancient civilizations, as well as from where the soil came from.
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HER GEZGİNE DEVA

DENİZLİ

NİLSU EMRE

CİHAN KARACA

A DELIGHT FOR EVERY KIND OF TRAVELER

Ege ile Akdeniz’in, efeler ile zeybeğin,
kültür ile sağlık turizminin kesiştiği
topraklara doğru keyifli bir yolculuğa ne
dersiniz? Denizli’nin her gezgine göre bir
reçetesi var.

Wouldn’t you like to embark on a journey to where
the Aegean and Mediterranean Seas meet and
where Efe and Zeybek culture come together?
Then, come to Denizli, which offers the traveler a
wealth of health and cultural tourism options.

Zengin geçmişi, renkli kültürü
ve MÖ 5500’e uzanan tarihiyle
Denizli ya da eski Türkçe
adıyla “Tengiz - Tengüzlü”
gezginleri mutlu edebilecek
pek çok güzelliğe sahip. Biz
de Çardak Havalimanı’ndan
şehir merkezine otobüsle
rahatça ulaşıp eşyalarımızı
otele bırakır bırakmaz merkezi
keşfetmekle işe koyuluyoruz.
Şehrin girişinde meşhur Denizli
horozunun heykeli selamlıyor
bizi. Güzelliği ve uzun ötüşüyle
tanınan, ünü il sınırlarını
aşan bu yerel ırk Denizli’nin
simgelerinden.
Önce Babadağlılar Çarşısı’nı
gezmeyi planlıyoruz. Havludan
çeyiz malzemelerine her türlü
tekstil ürününün yer aldığı
çok katlı yapıdaki rengârenk
dükkânlara göz atıp Bayramyeri
Meydanı’na çıktığımızda,

Denizli’nin en işlek bölgesinde
buluyoruz kendimizi. Çevrede
gördüğümüz çok sayıdaki
kafe ve restoran, şehirdeki
üniversitenin etkisiyle hem
öğrencilerin hem de turistlerin
uğrak noktalarından. Kısa
bir yürüyüşün ardından
Denizli’nin bin yıllık tarihine
tanıklık etmiş Kaleiçi Çarşısı’na
varıyoruz. Bakırcılık, bıçakçılık
gibi geleneksel el sanatlarının
yaşatıldığı çarşı, ziyaretçilerini
adeta zamanda bir yolculuğa
çıkarıyor. Hediyelik eşya
alışverişimizi burada yapıyoruz.
Buldan ilçesine özgü, Buldan
kumaşından yapılan giysiler
ilk tercihimiz oluyor. Horoz ve
Pamukkale figürlü hediyeliklere,
el dokumalarına, çömleklere,
bakır eşyalara göz atıp sıradaki
hedefimize yani teleferik
durağına yöneliyoruz.

1

2

1

Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçit durumunda
bulunan Denizli, Akdağ’ın eteklerindeki plato üzerinde yer alıyor.
Located on a plateau on the foothills of Akdağ, Denizli is a passage between
Ege, Central Anatolia and Mediterranean Regions.

2

İbn Battûta’nın “Burada altın işlemeli pamuklu kumaşlar dokunur ki
emsali yoktur.” cümlesiyle anlattığı Denizli’de el dokumaları hâlâ ahşap
tezgâhlarda yapılıyor.
In Denizli which İbn Battûta tells as “Cotton fabric woven here with golden
embroidery is unique”, hand weave is still done in wooden benches.
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With a rich past, colorful
culture and a history that
dates back to 5,500 BC,
Denizli (its name in old Turkic
was Tengiz – Tengüzlü) has
many activities to tempt
travelers. After easily reaching
the center easily by bus from
Çardak Airport, we’ ll drop our
bags off at the hotel and set
out to explore the city center.
The city’s icon, a statue of the
famous Denizli rooster, greets
us at the entrance to the center

of town. Reputation of this
handsome and long crowing bird
has extended far beyond the
city. This local breed is the true
symbol of Denizli.
First, we plan to visit the
multi-level Babadağlılar
Bazaar. After browsing
some of the colorful textile
stores that sell towels and
dowry materials, we walk to
Bayramyeri Square, Denizli’s
most popular area. Many
cafes and restaurants here are
frequented by tourists and
university students. After a
short walk, we reach Kaleiçi
Bazaar, which has witnessed
a thousand years of history.
Inside of this bazaar, you
can find traditional studios
belonging to coppersmiths
and cutlery-makers; watching
these handmade items being
created can take one on a
journey back in time. We get
some souvenir shopping done
here, buying some dresses
made of cloth native to the
district of Buldan. We glance
over rooster figurines and
Pamukkale souvenirs, hand
woven textiles, pottery and
copper items. Then, we hop
onto the funicular, which

Bu keyifli ulaşım aracıyla 5-6
dakikada 1400 m yüksekliğe
çıkıyoruz. Bol oksijenin eşlik
ettiği Denizli manzarasına
karşı önce bir fotoğraf molası
veriyor, sonra da bir şeyler yeme
vaktinin geldiğini fark edip
kendimizi Denizli mutfağına
teslim ediyoruz. Denizli’deki
restoranların menülerinde

çorbaların ayrı bir yeri var.
Tarhana çorbası, kuru börülce
çorbası, ovmaç çorbası…
Kuru patlıcan dolması ise;
gittiğimiz hemen her restoranın
menüsünde karşımıza çıkıyor.
Biz öncelikle meşhur Denizli
kebabını denemeyi tercih
ediyoruz. Kendi yağıyla pişen
kuzu etinden kebapları pide,
domates, biber ve soğan
eşliğinde bitirmemiz fazla
uzun sürmüyor.
Güneşli bir güne denk gelişimizi
fırsat bilip öğleden sonra
rotamızı İncilipınar Parkı’na
çeviriyoruz. İçinde Türk
büyüklerinin anıtlarından
göletlere, piknik alanlarından
çay bahçelerine, koşu
parkurlarına ve hatta olimpik bir
yüzme havuzuna kadar pek çok
tesisin yer aldığını görünce bu
parkın Denizli’ye çok yakıştığını
düşünüyoruz.
Şehir merkezindeki turumuzda
birkaç önemli adres daha yer
alıyor: 1931’de Atatürk’ün
Denizli ziyareti sırasında
konakladığı, 1984’te müzeye
çevrilmiş olan Atatürk
ve Etnografya Müzesi
ile Amerika, Japonya ve
İngiltere’deki benzerlerinden
sonra dünyanın dördüncü

4

AKGÜN AKOVA

3

3

Ötüşü, renkli tüyleri ve duruşuyla dikkat çeken Denizli horuzu şehrin en
önemli sembollerinden.
Attracting attention with its hoot, colorful feather and its posture, Denizli
Rooster is among the significant symbols of the city.

4

Şehir merkezinden uzaklaşmadan doğayla baş başa vakit geçirmek için
minik şelaleler, göller ve fıskiyelerle çevrili İncilipınar Parkı’na gidebilirsiniz.
To have a special time in nature without leaving the city center, you can visit
İncilipınar Park, full of little waterfalls, lakes and fountains.

climbs 1,400 meters in just six
minutes. At the top, we inhale
the oxygen-rich air, and take
panoramic photos of Denizli;
only then do we realize it’s
time to eat. In Denizli, soups
are an important element on
restaurant menus: tarhana,
dried kidney bean, ovmaç.
Dried, stuffed eggplant can
be found at every restaurant.
We prefer to eat the famous
Denizli kebab first. It takes
no time at all for us to finish
our kebabs of lamb, which
have been stewed in their own
fat and served with bread,
tomatoes, peppers and onions.
We take advantage of the
sunny day we have and head
to İncilipınar Park. There
are many activities and
things to do here. There are
monuments commemorating

Turkish historical figures,
lovely ponds, picnic areas, tea
gardens, a running track and
an Olympic-sized pool. This
park is popular, and we can
see why.
There are a couple of
important museums to visit
while in the city center. When
Atatürk visited Denizli in 1931,
the building in which he stayed
was turned into the Atatürk
and Ethnography Museum in
1984; the Denizli UFO Museum
is one of the four International
UFO Museums in the world;
the other three are in the USA,
Japan and England, thereby
making the Denizli branch
the first International UFO
Museum to serve Europe, the
Balkans and the Middle East.
Various curious exhibits inside
compete for our attention.
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Uluslararası UFO Müzesi
olan Denizli UFO Müzesi’ni
geziyoruz. Buranın Avrupa,
Balkanlar ve Ortadoğu’da
açılan ilk Uluslararası
UFO Müzesi olduğunu
öğreniyoruz. İçerideki çeşitli
canlandırmalar hoşça vakit
geçirmemizi sağlıyor.
Buraya kadar gelmişken akşam
yemeği hakkında önerilere
uyuyor; merkezde kuzu
kapama, kaçamak, arabaşı ve
keşkek gibi yöresel yemekler
sunan restoranlardan birinde
günümüzü noktalarken meşhur
dondurmalı irmik helvasından
da tatmayı ihmal etmiyoruz.
Denizli’deki gezimizin ikinci
bölümünü şehrin dışındaki
tarihî ve doğal zenginliklere
ayırıyoruz. İlk durağımız
Laodikeia antik kenti.
Pamukkale’nin de içinde
bulunduğu Hierapolis antik
kenti gibi Laodikeia’nın da
UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde olduğunu

öğreniyoruz. Sohbet ettiğimiz
arkeologlardan biri bize
Laodikeia’nın Denizli’de
kurulan ilk kent sayıldığını; MÖ
261’de Kral II. Antiochus’un
karısı Laodike’ye ithafen
kurduğu kentin, MS 60
yılındaki büyük depremde
yerle bir olduğunu söylüyor. O
zamanlarda bile Laodikeia’nın
yünlü dokumacılık ürünlerinin
ünlü olması; günümüzde ismi
Anadolu Kaplanları arasında
anılan Denizli’nin tekstil
alanındaki büyük başarısının
temellerinin bu bölgede 2
bin 300 yıl önce atıldığını
düşündürüyor.
Hierapolis antik kenti ise MÖ
2’nci yüzyılda Bergama Krallığı
zamanında kurulmuş ve MS
80’li yıllarda Hz. İsa (a.s.)’nın
12 havarisinden Filipus’un bu
şehirde öldürülmesi ile önemli
bir dinî merkez hâline gelmiş.
Burayı bir de gün batımında
görmemiz gerektiğini salık
veren rehberin nazik tavsiyesini

5

6

ADEM AY

5

Tarhana, Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Denizlililer için de vazgeçilmez.
Tarhana is indispensable for the residents of Denizli, as in many places in Anatolia.

6

2002 yılından bu yana kazıların sürdürüldüğü Laodikeia, Anadolu’nun en
büyük antik kentlerinden.
Laodicea where excavations has continued since 2002 is one of the largest
ancient cities of Anatolia.
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While here, we ask for
restaurant recommendations
– we’re looking for local
dishes such as kuzu kapama,
kaçamak, arabaşı and keşkek;
and at the end of it all, we
intend to have another famed
local item for dessert: irmik
(semolina) helva with ice
cream.
The second half of our trip

to Denizli has been set aside
to spend some time in nature
at historical sites outside of
the city. Our first stop is the
ancient city of Laodicea. We
learn that, like the city of
Hierapolis, near Pamukkale,
Laodicea is also on the
UNESCO World Heritage List.
One of the archaeologists that
we spoke with informed us
that Laodicea is considered
to be the first site of Denizli
today. Founded in 261 BC
and named for Laodice, the
wife of King Antiochus II,
Laodicea was destroyed by
an earthquake. Even then,
Laodicea was famous for
producing fine weavings
of woolen fabric; we now
believe that the foundation of
Denizli’s huge success in the
textile industry date back to
2,300 years ago, making it the
oldest Anatolian Tiger.
The ancient city of Hierapolis
was founded during the time
of the Kingdom of Pergamon
in the 2nd century BC; it gained
religious importance after one

üzülerek geri çeviriyor ve eski
kentin hamam binasında
kurulmuş olan Arkeoloji
Müzesi’ni gezmeye koyuluyoruz.
Üç salondan oluşan müzede
özellikle Beycesultan
buluntuları başlı başına
görülmeye değer.
Sırada eşine az rastlanır bir
doğa harikası, Pamukkale var.
Pamukkale travertenlerinin
yılda 1,5 milyonun üzerinde
yerli ve yabancı ziyaretçiyi
ağırladığını duyunca hiç
şaşırmıyoruz. Antik dönemden
beri kullanılan bu kaynakta
sıcaklıkları 35-100°C
arasında değişen 17 sıcak
su alanı bulunuyor. 2 bin
700 m uzunluğu ve parlak
beyaz rengiyle 50 kilometre
uzaklıktan bile görülebildiği
söylenen Pamukkale’ye girerken
ayakkabılarımızı çıkartıp
travertenleri çıplak ayakla
geziyoruz. Tepeye ulaştığımızda
sağ tarafımızda Kleopatra
antik havuzlarını görüyoruz.
Depremin açtığı çukurun
termal sularla dolmasıyla oluşan
antik havuzun suyunun birçok

hastalığa iyi gelmesinin yanı
sıra Kleopatra’nın güzelliğine
de katkıda bulunduğunu
söyleniyor.
Antik havuzun başında bir süre
öylece kalakaldığımızı neden
sonra fark ediyoruz… Ağlayan
Kaya’nın, Yeşildere Şelalesi’nin
esintisinin yüzümüze
vurduğunu hissediyoruz. 5
kilometre ötemizdeki eşsiz
sağlık kaynağı Karahayıt
kaplıcalarının kırmızıya çalan
suyunun zengin içeriği mi;
Pamukkale’nin güneyinde,
Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı
olan Honaz’ın Millî Parkı’nda
bulunan 964 çeşit botanik
harikası bitki mi daha hayranlık
uyandırıcı; karar veremiyoruz.
MÖ 5500’e kadar uzanan
geçmişiyle Tripolis’i, Tabea ya
da Colossae gibi etkileyici antik
kentleri düşünüyoruz… Yaşanan
depremler, girişilen savaşlar ve
anlatılan efsaneler canlanıyor
gözümüzde, efeler diyarında.
Hem gurur duyuyoruz bu
güzellikler Türkiye’de olduğu
için hem de şükrediyoruz aynı
coğrafyaya bahşedildiği için.
8

MURAT ART
7

8

Kleopatra Havuzu’nda antik
sütunların arasında yüzebilirsiniz.
You can swim among ancient
columns in Cleopatra Pool.
Bembeyaz travertenlerde oluşan
eşsiz görünümlü teraslar, yolu
Pamukkale’ye düşenlerde farklı bir
âlemde gezdiği hissini uyandırıyor.
Terraces with unique view, consisted of
pure white travertine, arouse a feeling
of different realms for those who drop
by Pamukkale.
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BİLGİ
AnadoluJet’in, İstanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı’ndan
Denizli’ye her gün karşılıklı
uçuşları bulunmaktadır.
INFO
AnadoluJet has round trip
flights to Denizli from İstanbul
Sabiha Gökçen Airport every
day of the week.

7

of the twelve apostles of Jesus
Christ, Philip, was killed here
around 80 AD. Although we
can’t take our guide up on his
recommendation to stay and
watch the sunset here, we’re just
as happy to visit the Archaeology
Museum, which is situated in the
ancient public bath.. Its three
halls are worth seeing as are the
Beycesultan excavations.
Next, it is time to see one
of the world’s most unique
wonders of nature, Pamukkale.
We’re not at all surprised to
learn that each year more
than 1.5 million domestic and
foreign tourists come to see the
travertines at Pamukkale. Since
antiquity, people have come to
soak in the 17 hot water springs
with temperatures that range
from 35-100 degrees Celsius.
Upon entering Pamukkale,
which is 2,700 meters wide, and
can be seen from as far as 50
kilometers away, we take off our
shoes and walk barefoot over
the travertines. When we reach
the hill, we can see Cleopatra’s
Pool to our right – it was formed
when thermal waters filled a

pit created by an earthquake.
It’s been said that the waters of
Cleopatra’s Pool is a remedy for
various illnesses, and it has also
been said that Cleopatra herself
bathed here.
Later on in the day, we realize
we’ve been staring at the ancient
pool for some time. As we feel
the breezes from Ağlayan
Kaya (Crying Rock), Niobe and
Yeşildere Waterfalls, we’re not
sure which is more striking:
the rich mineral content of the
reddish waters at Karahayıt
hot springs, a unique health
destination just five kilometers
away, or, south of here, the
964 botanical species at Honaz
National Park, which lays claim
to the highest mountains of the
Aegean region? Or could it be
the impressive ancient cities of
Tripolis, Tabea or Colossae, all
with histories dating back to
5,500 BC? Visualizing all of it the earthquakes, the wars, and
the legends of the Efe and Zeybek
cultures - we’re proud that all of
this scenic beauty is right here in
Turkey, and are grateful that it’s
within our reach.

KİŞİYE ÖZEL: EKSLİBRİS
TAILOR-MADE… EX LIBRIS
Kitapların kapak içinden sahibine, oradan
kitabı ödünç alan kişiye kadar uzanan bir
iletişim aracıdır, ekslibris. Kitap ile sahibi
arasında bir köprü oluşturur. Böylece sanat,
yalnızca kitapların içeriğiyle sınırlı kalmaz;
kapaklarına, kapak içlerine kadar taşar,
imzasında yeniden var olur.
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NİLÜFER TAKTAK

EKSLİBRİS MÜZESİ

Ex libris is a communication tool – it
lets those who read the book know to
whom the book belongs. Furthermore,
the book’s artwork is not limited
to the contents of the book. It also
lies on the covers themselves, and
functions as its signature.

Okula başladığım yıllarda
annemin önüne diz çöküp
heyecanla kitaplarımı ve
defterlerimi kapladığımızı
hatırlıyorum. Annem
hepsine tek tek etiket
yapıştırır, üzerlerine
de adımı yazardı. Ben
de yanında merakla
oturup her kitabın bana
ait oluşunun serüvenini
izlerdim. Kaplanmaları,
etiketlenmeleri bittiğinde
uzaktan bakardım uzun
uzun. Kitapların hepsi
bir anda “benim” olurdu.
Çeşit çeşit, renk renk
etiketler tapu senedim
gibiydi. Kitaplarımın
karışması, ödünç alınıp
geri getirilmemesi
ihtimaline karşı bir “uyarı”
niteliğindeydi etiketler.
Aslında çağlar öncesinde
bu alışkanlığın bir çeşit
“sanata” dönüşmüş hâli
ekslibrisi bilmeden
yaptığımız bir ritüeldi bu.
Herkesin kitaplığından
eksilen, ödünç alınıp geri

getirilmeyen kitaplar vardır.
Bu problem çok eskilerden
beri insanların baş etmeye
çalıştıkları sorunlardan
biri. Şimdilerde kitaplara
ulaşmak kolay olduğu için
pek önemsenmiyor fakat
15’inci yüzyılda el yazması
eserlerin çoğaltılmasının
zahmetinden dolayı oldukça
büyük bir problemmiş bu.
O dönem manastırlarda,
çalınmasından korktukları
için ya kitapları masalara
zincirliyorlarmış ya da
kitabın içine damga
vuruyorlarmış. Matbaanın
icadından hemen önce
başvurulan bu yöntemler,
sınırlı sayıda çoğaltılmış
kitapların ortadan
kaybolmasının bir nebze
olsun önüne geçiyormuş.
Ancak başvurulan yöntemler
bununla bitmemiş. Kitaba
damga vurmak o kadar
yaygın hâle gelmiş ki bir
süre sonra kitabın sahibinin
adı ve ona ait şekillerin
olduğu mühürlere dönüşmüş

1

Hasip Pektaş, 1994
Hasip Pektaş, 1994

2

Pek çok ressam gibi Pablo Picasso da ekslibris yapmıştı.
Like many other painters, Pablo Picasso also had an exlibris.

I remember when I first
started school, I would kneel
down next to my mother and,
with great enthusiasm, we
would cover my notebooks
and books. My mother labeled
each and every one, and would
write my name on them. I
excitedly sat next to her and
watched every book becoming
mine. When the covering and
labeling finished, I stared
at them for a long time.
All of those books, at that
instant, were mine. Those
various colored labels were
like protection. They protected
against the possibility of them
getting mixed up with someone
else’s, or, if they were borrowed
they would help them get
returned. In fact unwittingly
we were practicing the habit
of ex libris , an art form began
many centuries ago.

Everybody has books that
have been borrowed but never
returned, and is a problem
people have dealt with for
centuries. Now, it’s not cared
about so much since it is easier
to acquire books; however, in
the 15th century, due to the
effort that was required to
copy manuscripts made this
a huge problem. At that time,
as it was before the printing
press, books were chained to
tables, and, books inside of
monasteries were imprinted
with a wax seal to prevent
them from being lost or stolen.
These loss prevention methods
saw some success, but were not
limited to these. After a while,
wax seals took on the shape
over time as a label with the
name of the owner imprinted
on it. This was called ex libris.
Ex libris is from the Latin ex,

1

2
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bu damgalar. Adına da
ekslibris denmiş.
Ekslibris -orijinal kullanımı
ile ex libris- “dışı” anlamına
gelen “ex” ve “kitap”
anlamına gelen “liber”in
çoğulu “libris”ten türetilmiş
Latince bir sözcük. Kitap
sahiplerinin kitaplarının iç
kapaklarına yapıştırdıkları,
mühürledikleri, üzerinde
adlarının ya da çizimlerin
yer aldığı küçük boyutlu
özgün yapıtlar demek.
Adınızın ve sizi yansıtan
mini grafik tasarımların yer
aldığı mühür, adeta kitaba
iyelik eki eklemenizi ve “işte
bu benim kitabım” demenizi
sağlıyor.
Bir ihtiyaçtan doğan
ekslibris, zamanla
özgün sanat çalışmaları
hâlini almış. İngilizcede

“bookplate” olarak
geçen ekslibris; kitap
sahibinin, kitabı ödünç
alan kişiye yaptığı bir
uyarıyı da içinde taşıyor.
Tarihte bazı ekslibrisler
bunu açık açık yapmış.
Kimisi kitabı alanları geri
getirmeme ihtimaline
karşın uyarırken, kimisi
açık açık öfkesini belirtmiş.
Ekslibrisin Almanya’da
ilk örneklerinden biri
olan, igler (kirpi) takma
adıyla tanınan Johannes
Knabebberg için yapılan
ekslibris bu uyarılara
güzel bir örnek. Çayırda
bir çiçeği ısıran kirpinin
resmedildiği ekslibriste,
kirpinin ısırığı, kitabı alıp
geri getirmeyenlere karşı
“tatlı” bir uyarı niteliği
taşıyormuş.

3

4

3

4

Ekslibris çalışmalarını çoğaltmak için metal gravür, ağaç baskı, linolyum
baskı, taş baskı gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra serigrafi, ofset,
fotoğraf ve bilgisayar gibi modern teknikler, araçlar da kullanılıyor.
To reproduce exlibris works, traditional methods such as metal gravure,
wood engraving, linoleum print, lithography are used as well as modern
techniques and tools such as serigraphy, offset, photography and computers.
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meaning “out of ” and libris,
the plural of liber, which
means “ book.” Collectively,
the term means a small-scale
original work with a name or
drawings, and can be attached
to the inside of the cover.
This imprint, in essence, is a
graphic way of reflecting the
owner, and tells the world on
behalf of the owner that that
“this is my book.”

Created out of a necessity, ex
libris has become an original
work of art on its own. Also
known as a “ bookplate”, ex
libris is effectively a warning
to anyone that borrows it.
Some ex libris in history
express feelings. Some warn
of the consequences against
the possibility of not bringing
the book back, some explicitly
express anger. One of the

III. Amenhotep’ten
Picasso’ya
Tahminlere göre eklibrisin
ilk ve en eski örneği MÖ
1400’lü yıllarda Mısır kralı
III. Amenhotep’e ait; açık
mavi renk bir fayans üzerine
yapılarak kütüphanelerdeki
dev papirüs rulolarına
takılmış. Asurlular
döneminde de örneklerine
rastlanan ekslibris, bilinen
hâline 15’inci yüzyılın
sonlarında dönüşmüş.
O dönemde yapılan
ekslibrisler ağaç üzerine elle
boyanmış basit bir şekil ve
sahibinin eliyle yazılmış bir
sözden oluşmaktaymış.
Matbaanın icadının
ardından, öncesinde
yalnızca kilisenin ya da
soyluların elinde olan
kitaplara artık herkes daha
rahat ulaşmaya başlamış.
Kitapların yaygınlaşmasıyla
gerçek anlamda ekslibrisler
tasarlanmış. Albrecht Dürer,
Lucas Cranach, Edvard
Munch, Kaethe Kolwitz,
Emil Nolde, Paul Klee, Pablo
Picasso, Oscar Kokoschka
gibi ünlü sanatçılar dönemin
ünlü devlet adamları için

ekslibrisler hazırlamış.
Picasso’nun yaptığı ekslibris
görülmeye değer doğrusu!

Kitap Tılsımı
Batı’da bütün bunlar
yaşanırken Doğu’da da kitap
damgalama “sanatı”ndan
geri durulmamış.
Selçuklu ve Osmanlı
kütüphanelerindeki kitaplarda
da ekslibrise benzeyen
mülkiyet tipografileriyle
karşılaşılır. O dönem
bazı el yazması eserlerin
başında rastlayabileceğiniz
“Yâ Kebikeç” ifadesi de
dikkat çekicidir. Kitap
tılsımı olarak bilinen bu
ifade, kitabın kapağına
konan bir efsundu. İsmi
kapağın içine yazıldığında,
kitabı güvelerden, kitap
kurtlarından, haşerattan
koruyacağına inanılırdı.
Kebikeç, yıllar boyu kitabı
koruyacak olan “Ey kurtçuk,
bu kitap senin değil, sakın
zarar verme!” ikazıydı.
Zamanla dönemin hattatları
tarafından “Meded yâ
Kebikeç” şeklinde kitaplara
yazılarak daha estetik hâle
getirildi.
5

Bir ihtiyaçtan
doğan ekslibris,
zamanla özgün sanat
çalışmaları hâlini
almış.
Created from a
necessity, exlibris has
become original works
of art in time.

first examples of ex libris was
made in Germany for Johannes
Knabenberg; the ex libris itself
has come to take on its own
nickname, igler (hedgehog).
This ex libris depicts a hedgehog
eating a flower in the meadow;
the bite of the hedgehog functions
as a gentle warning for those
who borrow and do not return
the book.

From Amenhotep III to
Picasso

5

2014’te Işık Üniversitesi’nde kurulan İstanbul Ekslibris Müzesi’nin
koleksiyonunda 14.000’in üzerinde eser bulunuyor.
In the collection of Istanbul Exlibris Museum in Işık University, founded in
2014, there are more than 14 thousand works.

According to estimates, the first
and oldest example of ex libris
belonged to the Egyptian pharaoh
Amenhotep III around 1,400 BC.
It was painted on a light blue tile
and hung on huge papyrus rolls.
Ex libris can be found during the
time of the Assyrians, too. The
ex libris as we know it today took
form around the end of 15th
century. The ex libris from that

period consisted of a phrase or
slogan, written by the owner, and
a hand-painted symbol.
After the invention of the
printing press, books that only
had been available to church
clergy or nobles, were now
available to the masses. As the
presence of books became more
prevalent, ex libris began to
take on new designs. Famous
artists such as Albrecht Dürer,
Lucas Cranach, Edvard Munch,
Kaethe Kolwitz, Emil Nolde, Paul
Klee, Pablo Picasso and Oscar
Kokoschka created ex libris for
the important figures of the
period. Now, an ex libris made by
Picasso would be worth seeing!

Book Talisman
While all of this was
happening in the West, the
East had become advanced in
the art of book sealing.
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Kirpi lakaplı Johannes Knabebberg için yapılan ekslibris
Exlibris made for Johannes Knabebberg, nicknamed as hedgehog

Tasarımın ve görselliğin ön
plana çıktığı günümüzde
de kitap mühürleri yeniden
gündemde. Okurların
kitaplarına biricik olma
özelliğini yüklemek
istediği çalışmalar, çeşitli
sanatçılar tarafından
yeniden yorumlanıyor.
Her sanatçının kendi
tarzını yansıttığı
ekslibrisler, kütüphaneleri
zenginleştiriyor.
Tasarımcılara kendilerine

ait fotoğraflar, sevdikleri
görseller, gördükleri şehirler
üzerinden sipariş veren
kitapseverler, isimlerinin
yer aldığı mühürlere özel
kutularında sahip oluyor.
Sözün kısası yüzyıllar önce
ortaya çıkan bu gelenek yeni
bir biçim kazanıyor.
Belki zamanla e-kitabın
yaygınlaşması ile birlikte
ekslibris de bilinen hâlini
dijital versiyonuna bırakır...
Kim bilir?

7

7

Türkiye’de, ekslibris denildiğinde
akla ilk gelen isimlerden Hasip
Pektaş’ın kaleme aldığı kitap,
meraklıları için önemli bir kaynak.
The book written by Hasip Pektaş,
one of the most important people in
Turkey for exlibris, is an important
source for enthusiasts.

8

Damat İbrahim Paşa mühürlü
bu kitap Millî Kütüphane’nin
envanterinde yer alıyor.
This book, sealed by Damat İbrahim
Pasha, is found in the inventory of
National Library

9

Vladimir Suchanek, 2005
Vladimir Suchanek, 2005
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You can also find possession
typographies similar to
ex libris in books in Seljuk
and Ottoman libraries.
It’s interesting that, at
the beginning of some
manuscripts of the period
there are inscriptions of
Yâ Kebikeç. Functioning
as a book talisman, this
expression was a sort of
spell meant to protect
the book from moths,
worms and other insects.
Kebikeç was the warning
that said: “O worm, this
book is not yours, do not
inflict any harm on it!”
Over time, calligraphers
began to inscribe Meded
Yâ Kebikeç and added more
embellishment to it.
In today’s world where
design and visuals are all
important, book seals have
become fashion again. Book
owners want to lend their
own personal style to the
books themselves through
artistic ex libris plates.
Ex libris artists have the
ability to enrich libraries.
Book lovers today can select
their own design, photos

8

and visuals. Their ex libris
can reflect their travels and
even have seals with their
own names. In short, this
centuries-old-tradition has
emerged as a re-energized
new form.
Who knows, maybe in time,
given the popularity of
e-books, the ex libris will one
day be digital.

9

PERGE’NİN SON KRALİÇESİ
THE LAST QUEEN OF
PERGE

JALE İNAN

Onu yalnızca Türkiye’nin ilk kadın klasik
arkeoloğu olarak tanımlamak yetersiz kalır.
Antalya ve Side müzelerinin kurulmasında
büyük emeği olan Prof. Dr. Jale İnan,
Anadolu’nun yer altında kalmış belleğini gün
yüzüne çıkaran bir bilim insanı ve aydındı.

AKGÜN AKOVA

NEZİH BAŞGELEN

It’s not sufficient enough for her to be known as
Turkey’s ﬁrst female archaeologist. But Professor
Jale İnan played a tremendous part as a founder of
the museums in Antalya and Side. As a scientist and
an intellectual, she worked to reveal many layers of
Anatolia history that were hidden underground.

Bugün Antalya Müzesi’ni
gezen çoğu insan, Yorgun
Herkül heykelini gördüğünde
onun parçalarının bir araya
getirilişinin müthiş öyküsünü
bilmez. Bu öykünün altında
Türkiye’den kaçırılan tarihî
eserlerin peşine inatla düşen
ve heykelin üst bölümünün
izini bir dedektif gibi süren
Jale İnan’ın imzası vardır.
Herkül’ün alt bölümünü

1980’de Perge antik kentinde
yaptığı kazılarda bulmuştu
İnan. Sonrasında, 1990
yılında Özgen Acar’ın
Amerika’daki bir müzede
heykelin bir bölümünü
gördüğü haberinin peşine
düşmüş ve tüm engellere
rağmen hazırladığı “alt”
kalıpla Amerika’ya giderek
ikisinin bir bütün olduğunu
ispat etmişti. Bu gerçek

1

1

Side antik kenti tiyatrosu
The amphitheatre in the ancient site of Side.

Most people that visit the
Antalya Museum today don’t
know the fascinating story of
Jale İnan’s work to rebuild the
“Weary Hercules” statue. This
story is representative of İnan,
who worked persistently to
track down historical artifacts
that had been smuggled out of
Turkey. Like a detective, she
eventually recovered the torso
of “Weary Hercules.”
İnan found the other half
of the Hercules sculpture
during an excavation in
Perge in 1980. In 1990,
the journalist Özgen Acar
reported to her that part of
the statue had been seen in
a museum in the US. It was
eventually proven that the
piece did indeed belong to the
same statue: İnan brought a
mold of the lower side and it
matched. After many years
of bureaucracy, this ancient
masterpiece was repatriated
to its homeland, to Antalya,
in 2011. Unfortunately, İnan
didn’t live to see it.

İnan was born in İstanbul
in 1914. Her father, Aziz
Ogan, was a museologist and
archaeologist; her mother was
Mesude Hanım. She graduated
from Erenköy Girls’ College.
Her interest in archaeology
began when she visited her
father at the excavation sites
that he worked on. She went
to Berlin to study archaeology,
where she ultimately became
one of the first scholars to
obtain an Alexander von
Humboldt Scholarship in
1934. She didn’t know any
German back then, but she
had a strong penchant for
memorization, and was able
to learn German in three
months. İnan studied Latin
and Greek, in order to further
her archaeological studies,
at Berlin University. She
studied day and night and
learned Latin in one year,
learning Greek later. One year
after entering university,
she continued her studies
with the help of a scholarship
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karşısında itirazlar sona
ermiş ve antik dönemin
başyapıtı 2011’de, doğduğu
topraklara, Antalya’ya geri
dönmüştü. Ama ne yazık ki
İnan’ın ömrü bunu görmeye
yetmedi.
1914 yılında İstanbul’da
doğan Jale Hanım’ın babası
müzeci ve arkeolog Aziz Ogan,
annesi Mesude Hanım’dı. Jale
İnan Erenköy Kız Lisesi’nde
okudu. Babasının elini
tutup onun yanında kazılara
gitmeye başladığında,
kalbine arkeoloji merakının
ilk tohumları serpilmeye
başladı. 1934’te Alexander
von Humboldt adına
verilen bursu ilk kazanan
öğrencilerden biri olarak
Berlin’e arkeoloji okumaya
gitti. Giderken hiç Almanca
bilmiyordu ama belleği
şaşırtıcı derecede güçlüydü.
Üç ayda Almanca öğrenerek
üniversiteye kaydoldu.
Berlin Üniversitesi’nde
arkeoloji okuyabilmek
için Latince ve Grekçe de
öğrenmesi gerekiyordu.
Gece gündüz çalışarak bir
yılda Latinceyi de öğrendi.
Ardından Grekçeyi…
Üniversiteye başladıktan
bir yıl sonra bu kez Türkiye
Cumhuriyeti’nin verdiği
bursla okumaya devam etti.
Doktoraya başladığında ise,
II. Dünya Savaşı patladı. Türk
öğrenciler de ölüm tehlikesi
altında oldukları için devlet
tarafından Türkiye’ye geri
çağrıldılar. Kalmak ve
eğitimlerine devam etmek
isteyenler tüm sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu
kabul eden bir kâğıdı
imzalıyordu. Jale İnan da öyle
yaptı. Korkusuz bir kadındı.
Bu cesareti ve bilim aşkı
onu at sırtında Anadolu’nun
kıyıda köşede kalmış
köylerine kadar götürecekti.
Dünyanın üzerine kara
bulutların çöktüğü o günleri
anlatırken şöyle diyecekti
Jale İnan: “Gıda azalmaya
başlamıştı, üniversite ve
kitaplıklar ısıtılmıyordu.

2

Türk arkeoloji dünyasının iki devi Perge’de yan yana: Arif Müfid Mansel ve Jale İnan.
Two legendary Turkish archaeologists are in Perge: Arif Müfid Mansel and Jale İnan.

3

Jale İnan Perge’de kendini adeta yer altından çıkan bir “heykel bahçesi”nde buldu.
Jale İnan uncovered a “garden of statues” in Perge.

4

İnan, Antalya Müzesi’nin bahçesinde, Perge’de bulduğu heykellerin parçalarını bir araya getirirken
İnan in the garden of Antalya Museum, while bringing pieces of statues together from Perge.

Bombardıman sayısı
artmıştı. Sirenler çaldığı
zaman havasız, rutubetli
sığınaklara en kısa zamanda
inmek zorundaydık. Yine bir
akşam sığınağa inmiştik.
Herkes çığlık çığlığa
bağırıyordu. Ben de bir
kenarda ders çalışıyordum.
Kadının biri bana bağırarak
‘Sizin sinirleriniz çelikten
mi?’ dedi. Ben de, ‘Hayır,
sizinki gibi. Bağırmakla
bombanın istikametinin
değişeceğine inansam emin
olun hepinizden çok ben
bağırırım.’ dedim. Kadın
sustu.”
Jale İnan doktorasını
tamamlayarak Türkiye’ye
döndü. O zamanlar
üniversitelerin hiçbirinde
Klasik Arkeoloji Kürsüsü

from the Turkish Republic.
When she started her Ph.D.
work, World War II broke
out. Turkish students were
recalled back to Turkey as a
safety measure. Those who
wanted to stay and continue
their educations abroad
signed a document releasing
the Turkish government of all
responsibility. İnan was one
of those fearless students.
(Later, it was this same
courageousness that would
take her to every corner of
Anatolia on horseback.)
When İnan was asked about
those dark days of wartime,
she would say: “There
were food shortages, and
universities and libraries
had no heat. The number of
bombardments was increased

by the day. When we heard the
sirens, we needed to get to one
of the airless, humid shelters
as soon as possible. One night,
in the shelter, everybody was
shouting and screaming. I was
trying to study. One woman
yelled at me: ‘Do you have
nerves of steel?’ I said, ‘No,
they are just like yours. If I
believed that the bombs would
change their directions by
screaming, believe me, I would
be shouting more than all of
you.’ The woman said nothing
and kept quiet.”
İnan finished her Ph.D. and
returned to Turkey. At that
time, there was no Classical
Archaeology Department in
the country. She worked in the
Ancient History department
until 1946. She married

yoktu. 1946 yılında kürsü
kurulana kadar İstanbul
Üniversitesi Eski Çağ
Kürsüsü’nde çalıştı. Bu
sırada Mustafa İnan ile
evlendi. Mustafa İnan
mühendisti. O zamanki adı
Mühendislik Mektebi olan
İTÜ’yü bitirmiş, doktorasını
Zürih Üniversitesi’nde
tamamlamış ve İsviçrelilerin
kalması yönündeki ısrarlarına
rağmen ülkesine hizmet
etmek için geri dönmüştü.
Jale ve Mustafa İnan Türk
bilim tarihinin “müthiş
çift”lerinden biri oldular.
Yazar Oğuz Atay, Mustafa
İnan’ın hayatını anlattığı
önemli yapıtı “Bir Bilim
Adamının Romanı’’nda Jale
İnan’a da çokça yer verir.
Jale Hanım eşi için, “En
çok ellerini beğenirdim
Mustafa’nın. Uzun ve güzel
parmakları vardır. Yazarken,
kalem kendi yürüyormuş
gibi olurdu. Kaleme böyle
bakardım hayran hayran,
kalemin arkasından giderdim.
İnsan böylece, farkına

varmadan en zor problemleri
kavrıyordu.” diyordu.
Jale Hanım’ın elleri de
kocasınınkilerden daha az
maharetli değildi. 1946’da
Prof. Dr. Arif Müfid Mansel’in
yanında asistanlığa başladı
ve kendini Akdeniz’in
kıyısındaki Side antik
kentinde buldu. Ardından
Perge kazılarında… Mansel’in
ardından bu kazılara
başkanlık etti. Side’deki
Roma Hamamı’nın bugünkü
Side Müzesi’ne dönüşmesi
için büyük çaba harcadı.
Onda büyük bir arkeologda
olması gereken ilk şeylerden
biri olan sabır fazlasıyla
vardı. Toprağı kokluyor ve
altında ne olduğunu anlıyor
gibiydi. Issız dağ yollarından
geçip vardığı, kaybolmuş
gibi duran antik yapıları
öğrencileri ve işçileriyle
birlikte birer birer gün ışığına
çıkardı. Gittiği bölgelerde
tarihî eser kaçakçılarının
talanı tehlikesiyle karşı
karşıya olan antik alanlarda
kurtarma kazıları yaptı.
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Mustafa İnan, an engineer,
a graduate of Istanbul
Technical University’s,
Engineering department,
and who finished his Ph.D.
at the University of Zürich.
He returned to Turkey to
serve his country despite
those around him insisting
that he stay in Switzerland.
The İnans were one of the
“power couples” in Turkey’s
history of scientists. Writer
Oğuz Atay wrote about Jale
in his biography of Mustafa
İnan, Bir Bilim Adamının
Romanı (The Novel of a Man
of Science). Jale described
Mustafa: “I liked his hands
the best. He had long and
beautiful fingers. While he
wrote, it seemed like the pen
walked by itself. I admired
the way he held his pen and
followed it with my eyes. One
can understand the hardest
problems in that way without
noticing.”

The hands of Jale İnan were
no less skillful than her
husband’s. She started an
assistantship with Professor
Arif Müfid Mansel in 1946
and found herself in the
ancient seaside city of Side
on the Mediterranean. She
then took over the supervision
of the excavations at Perge
after Mansel, and worked
unceasingly to excavate the
Roman Bath at Side. She was
unfailingly patient, a quality
an archaeologist needs in the
first place. She liked inhaling
the smell of the soil and
discovering what lay beneath.
She revealed lost ancient ruins
on barren mountains with
her students and colleagues,
and conducted excavations at
ancient sites where the danger
of looting was ever present.
The Pamphylian city of Lybre,
near Manavgat in the Taurus
Mountains, was also one of
her projects. It was during
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Üzerinde çalışma yaptığı
Toroslar’daki Lyrbe bugün
bir Pamfilya kenti olarak
ayakta durmaya çalışıyor.
1949’da Side kazıları
sırasında İnan ve Clemens
Bosch bu dağ kentini ziyaret
etmiş, Manavgat sınırları
içindeki kentin agorasında
dolaşmışlardı. 1972’de burada
yedi yıl süren kurtarma
kazılarına başlandı. Toprak
altından çıkarılanlar arasında
bilim adamları, düşünürler
ve tarihçiler de vardı!
Solon, Pisagor, Heraklit,
Demosten’in de üzerinde yer
aldığı Yedi Bilgeler Mozaiği
bugün Antalya Müzesi’nde
sergileniyor.
Jale İnan öğrencilerini
yüreklendiren bir hoca
oldu. Yayınladığı kitaplarla
Anadolu uygarlıklarının bir
bölümünün aydınlatılmasına

önayak oldu. 1995’te
de Türkiye Bilimler
Akademisi’nin şeref üyesi
olma onuruna ulaştı.
2001 yılında hayata veda
edene kadar da mesleğini
taçlandıran insanlardan biri
olarak saygı gördü. Otuz beş
yılını Perge ve Side antik
kentlerine adayan Jale İnan’ın
oğlu Hüseyin’e küçükken
“Annen ne iş yapıyor?” diye
sorduklarında şu yanıtı
alıyorlardı: “Annem kırık heykel
topluyor!” Bugün bir Akdeniz
uygarlığı olan Pamfilya ve onun
sanatı hakkında uzun cümleler
kurabiliyorsak, bunu borçlu
olduğumuz insanlardan biri de
Jale İnan’dır. Onun topladığı
“kırık heykeller” biz Türklerin
yaşadığı coğrafyayı sanat ve
bilim yoluyla anlamaya
çalışma çabasından başka
bir şey değildir.

the Side excavations in 1949
that İnan and Clemens Bosch
discovered Lybre’s agora. In
1972, emergency excavations
began and lasted seven years.
What they found underground
were scientists, thinkers and
historians: the Seven Sages
Mosaic, which features Solon,
Pythagoras, Heraclitus and
Demosten, is now on display
in the Antalya Museum.
Jale İnan always encouraged
her students. Her many
published books on
archaeology and Anatolian
civilizations made her a
pioneer in the field. She was
inducted into the Turkish
Academy of Sciences, and is by
far one of the most respected
figures in her discipline. Her
son, Hüseyin İnan, when
speaking of his mother’s
35-year-career, tells what

he gave as an answer when
someone asked him what his
mother did for a living. He
replied, referring to her work
at the ancient sites of Perge
and Side, “My mother gathers
together broken statues!”
If we, today, are able to
tell anything about the art
and culture of the ancient
Pamphylian civilization, then
we owe a debt of gratitude
to Jale İnan and the broken
statues she devoted her life
to. She truly understood the
intersection of geography, art
and science.
5

Jale İnan ve topoğraf Adnan
Şakar’ın gölgede bile çıkarmadıkları
başlıkları Perge’deki sıcağın derecesi
hakkında fikir vermeye yetiyor.
The high temperatures and hot sun at
Perge meant that İnan and surveyor
Adnan Şakar had to always work with
their hats on.
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BUĞDAYIN ATASI: SİYEZ
THE FORERUNNER TO WHEAT: SİYEZ

ÇETİN DEMİRHAN

Anadolu insanı gibidir siyez buğdayı; yapısı
sağlamdır, sıkıdır başakları. Her koşulda
ürün verir, zorluklara karşı durur. Bulgur olur
sofralarımızı taçlandırır.

Siyez wheat, always a welcome addition
to the dinner table, can also be likened to
Anatolian people: it is solidly built, thrives in
all conditions, and is resilient.

MESUDE BÜLBÜL

SERAF

Anadolu’yu gezerken
Frigya, Lidya ve Hitit
yerleşimlerinin olduğu
ören yerlerinde taşa oyulan
kabartmalar görürsünüz.
Bazen bir mabette, bazen
şehir surlarının üzerinde,
bazen de saray girişlerinde...
Bu kabartmaların en
bilinenlerinden İvriz’de
rahip kral elinde bir tutam
başak taşır. İşte o başak
siyez buğdayıdır. Buğdayın
atası olan siyez buğdayı…
Ona “buğdayın atası”
denmesi boşuna değildir. 10
bin yıl önce de vardı, bugün
de var. Tarım toplumu olan
Anadolu medeniyetlerinin
temel besin maddesi,
kültürü alınan ilk tahıl
ürünüdür. Hititler “ziz” der,
daha sonraları siyez diye
anılmaya başlanır. İsmi ne
olursa olsun tabiatın etkileri
dışında hiçbir değişikliğe
uğramadan günümüze kadar
gelmeyi başarır.

Binlerce Yıldır Özüne
Sadık
Siyez buğdayı tarımı Kuzey
Anadolu’da günümüzde de
devam ediyor, özellikle de
Kastamonu’da… Taşköprü,
Seydiler, Devrekani ve
İhsangazi ilçeleri civarında
yetiştirilen siyezden
bahsedip de İhsangazi’ye
ayrı bir parantez açmamak
olmaz. Ilgaz Dağı’nın
eteklerindeki ilçe bu
buğdayın tarımının
yoğun olarak yapıldığı
yer. Yöre insanı siyezi
binlerce yıldır olduğu gibi
kimyasal kullanmadan, en
doğal hâliyle yetiştirmeye
devam ediyor. Buğdayın
sert yapısı da rutubete,
böceklere ve hastalıklara
geçit vermeyerek çiftçilere
yardımcı oluyor. Siyezin bir
de festivali var: İhsangazi’de
yılın ilk hasadıyla birlikte
Siyez Bulguru Festivali
düzenleniyor.
site; on it, a king pays tribute
to a god who holds ears of
wheat; it is siyez, wheat’s
great ancestor.As the ancestor
to wheat, it has a history
that goes back 10,000 years,
and we still use it today. As
the first cultured crop, it
was an essential staple for
Anatolian civilizations, which
were agrarian societies. The
Hittites called it ziz, which
later came to be known as
siyez; its survival through the
millennia is impressive.

Cultivated for
Thousands of Years

If you’re traveling throughout
Anatolia, you’ ll likely
see stone reliefs at some
Phrygian, Lydian and Hittite
settlements, where they’ve
been carved on temples,
on city walls, and at the
entrances to palaces. On one
of the most well-known reliefs
is the one in at İvriz, a Hittite

Siyez wheat farming
continues today in Northern
Anatolia, especially around
the Kastamonu districts of
Taşköprü, Seydiler, Devrekani
and İhsangazi, the latter
being the most prominent.
İhsangazi, on the foothills of
Mount Ilgaz, is where siyez
is intensively grown without
chemicals as it has been done
for thousands of years. The
wheat’s strong husk helps
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Siyez Neyse Odur
Günümüz insanı
yediklerinin, içtiklerinin
nasıl yetiştirildiğini,
nasıl üretildiğini ve nasıl
sunulduğunu sorguluyor.
Değişen anlayışla birlikte
gıdalarda doğal olana
dönüş yaşanıyor. Temel
besin maddemiz ekmek ve
onun hammaddesi buğday
da buna dâhil. 10 bin
yıldır tabiatın dokunuşları
hariç yapısı değişmeyen
siyezin son dönemde aranır
olmasının sırrı da hem
doğal hem faydalı olmasında
saklı. Siyez binlerce yıldır
neyse bugün de o. Faydaları
saymakla bitirilecek gibi
değil: Yüksek oranda
antioksidan içeriğe sahip,
hücre yapısını koruyarak
yaşlanmayı geciktiriyor.

İçerdiği B1, B2, B6, B12
vitaminleriyle sindirim ve
sinir sistemi için hayatî
önem taşıyor. Karbonhidrat
oranı düşük, protein değeri ise
yüksek. Glisemik indeksi de
çok düşük olduğundan diyet
yapanlara, şeker hastalarına
öneriliyor. Kolesterol içermediği
gibi posa ve lifi de zengin bir
gıda. Taşıdığı yüksek miktarda
mineral ve selüloz sayesinde
bağırsaklar için faydalı...
Kısacası, sofralarımıza
sunulmuş mucizevi bir
nimet siyez bulguru.
Yemek yaparken işinize
yarayabilecek küçük bir
püf noktasına da değinerek
yazımızı sonlandıralım:
Siyez sert yapısı nedeniyle
çok su kaldırır. Bu da ona
“bereketli” denmesinin en
güçlü nedenlerinden biridir…

farmers by being able to
naturally resist humidity,
insects and infestations.
There is also a festival
celebrating siyez: the Siyez
Bulgur Festival. The festival
is organized in İhsangazi and
held during the first harvest.

Siyez
Today, consumers question
what they eat and drink; they
want to know where they are
grown and produced. With this
increased need for information,
there has been a desire to return
to what’s natural. Bread, our
essential food staple, and its
main ingredient, wheat, are a
part of this. For the last 10,000
years, siyez, still in its original
form, is being sought more
and more for its beneficial and
natural properties. Siyez wheat
today is the same as it was

then. It has countless benefits:
it’s high in antioxidants, it
helps preserves cell structure,
and slows down the aging
process. It also contains B1,
B2, B6 and B12 vitamins, is
a digestive aid, strengthens
the nervous system, is low in
carbohydrates, and high in
protein. And, since its glycemic
index is low, it’s ideal for those
on a restricted diet and for
diabetics. Furthermore, it has
no cholesterol and is rich in
fiber, minerals and cellulose,
making it good for intestinal
health.
In short, siyez wheat is a
blessing. Let me finish with
a helpful cooking tip: as
siyez has such a solid outer
structure, it needs a lot of
water when being soaked.
This is one of the reasons it’s
synonymous with “ fertility”.

Buğdaydan Bulgura…
Hasat zamanı buğday toplandı. Peki ama bu sert yapılı
buğday bulgura nasıl dönüşecek? Kabuklarından
ayrılmayan siyez suda kaynatılıyor. Kabukları yumuşayan
buğday Ilgaz’ın güneşi altında kurutuluyor. Ardından
su değirmenlerinde kabuklarından ayrılıp, tekrar
kırılarak bulgura dönüşüyor. Üretimin her aşamasında
sadece tabiatın ve insanın emeği var. Başka ne ilaç ne de
kimyasal katkı…
From Wheat to Bulgur…
When it’s harvest time, the wheat is reaped. But, how exactly
does it become bulgur? Siyez, which cannot be dehusked, is
first boiled. When the husks are softened, they are left to dry
under the Ilgaz sun. Then, the wheat is taken to the watermill,
where its husks are removed and ground into bulgur. At every
stage of its production, there is only human labor and nature.
And, there are never any pesticides or additives used.
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SİYEZ ÇORBASI
Bu çorba evlerde torba ya da kese yoğurdu varken yapılırmış. Tabii o
yoğurtlar da fabrikasyon değil, ev kadınının elinin ürünü olurmuş. Biz de
şimdilerde kurulan yerel pazarlardan bulabilirsek torba yoğurdunu, hemen
bir bulgur çorbası kaynatalım.
4 avuç siyez bulguru (1/2 avuç da bereketiyle gelecek misafir için ekleyin.) / 1 su bardağı
kese ya da süzme yoğurt / 2 yemek kaşığı tereyağı / 1 yumurta / 1 yemek kaşığı un / Nane
Bulguru bir gece önceden yıkayıp ıslatın. Çünkü siyez bulguru diğer bulgurlardan daha
serttir. Islattığınız bulguru bir litre suyla tencerede kaynatın. Bir başka kapta yoğurt,
yumurta ve unu iyice karıştırın. Bu işleme eskiden “özleştirme” denirmiş.
Bulgurun suyundan bir kepçe alıp yoğurt karışımına ekleyin. Buna da “tavlama”
denirmiş. Çünkü kaynar suya bu karışımı dökerseniz yoğurt kesilir, çorba beceriksiz aşçı
çorbası olur. Elde ettiğiniz bu karışımı tencerenin kenarından karıştıra karıştıra çorbaya
ekleyin. Dikkat edilmesi gereken nokta asla çorbayı fokur fokur kaynatmamak. Kısık
ateşte yavaşça pişecek bu çorba. Bulgur yumuşayıp çorba koyulaşınca servis kâsesine
boşaltın. Bir kaşık tereyağını ateşte köpürtüp kuru nane ekleyin. Daha köpürürken yağı
kâseye döküp iştahları açan “cızzz” sesini keyifle dinleyin.

SİYEZ SOUP
Back in the old days, this bulgur soup was made with homemade pouch yogurt,
not a mass- produced one. Using this homemade yogurt is preferable; look for it
at your local market. .
4 handfuls siyez bulgur (add an extra 1/2 handful for the blessing of a surprise guest!) / 1
liter water / 1 glass pouch (or strained) yogurt / 2 tbsp. butter / 1 egg / 1 tbsp. f lour / Mint
Rinse and soak bulgur overnight (siyez bulgur is tougher than other types). Boil the bulgur
in one liter of water. In another pot, mix together the yogurt, egg and f lour.
Spoon a ladleful of the bulgur water and add to the yogurt mixture. Gradually stir in the
mixture into the soup, being careful to always keep it on low heat. (Do not boil.)
When the bulgur is soft and the soup has thickened, transfer it to a serving platter.
Melt a tablespoon of butter and add mint; spoon over the bulgur.
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SİYEZ DÖĞMESİ
Bu çok eski tarifte siyez bulguru ve kuzu eti kullanılıyor. Bir çeşit düğün ya
da kutlama yemeği… Odun ateşinde ve bakır tencere kullanılarak uzun süre
pişirilen, önünde ve arkasında başka yemek ikram edilmeyen, adeta bir başyapıt.
Yoğun bir emek sarf edilirmiş yapılırken… Yüzlerce yıl Anadolu’nun düğününü
bayramını tatlandırmış; yiyen şükretmiş, yapan da becerisiyle gönenmiş… Gelin
bu geleneksel döğmeyi günümüzün mutfak ortamında yeniden yapalım.
1 kilo siyez bulguru / 1 adet kuzu kol (kemikleri çıkarılmış) / Yeterince tereyağı / 2 baş kuru soğan
/ Tuz, kimyon, maydanoz / 1 litre et suyu ya da su
Bulguru bir gece önceden yıkayıp ıslatın. Bulabilirseniz bakır, yoksa çelik bir tencere
kullanın. Yemeklik doğradığınız soğanları tereyağında hafifçe pembeleştirin.
(Unutmadan söyleyelim; bu yemeği sonuna kadar kısık ateşte pişirin.) Yıkadığınız
kuzu etini tencereye koyup kapağını kapatın. Bu aşamada su koymayın. Hatta etinizin
yağlı tarafının hafifçe yanmasına izin verin. Teknik tabirle “karamelize edin”. Gelelim
akşamdan ıslattığınız bulgura… Başka bir tencereye bol su koyun. Süzüp sudan
geçirdiğiniz bulgurları da ekleyip kaynamaya bırakın. Tuz da ekleyin ancak mümkünse
rafine edilmemiş olsun. Eti pişirdiğiniz tencereden güzel kokular gelmeye başlamışsa
–hafif bir yanık kokusu– kapağını açıp altüst edin. Bunu yaparken mutlaka tahta kaşık
kullanın. Bulgur yumuşamaya başlayınca et tenceresine ekleyin. Ama bu aşamada
yemeği sakın karıştırmayın. Bırakın et ve bulgur birbirini tanısın, kaynaşsın. Suyunu
çekmeye başlayınca devreye tahta kaşığınızla siz de dâhil olun. Uzun uzun eti ve bulguru
özleştirin. Bulgur iyice yumuşayıp et de tel tel ayrılınca ocağınızı kapatın, daha doğrusu
dinlendirin! Eskiden kapatmak, söndürmek gibi kelimeler mutfakta pek kullanılmazmış…
Yemeğinizi ocaktan alıp yeni doğmuş bir bebek gibi pamuklu bezle sarın. Kendi kendine
oda sıcaklığına gelince bakır bir servis tabağına tencereyi ters çevirin. Bir yemek kaşığı
tereyağını kimyonla ateşte köpürtüp yemeğin üzerinde gezdirin. Taze soğanı, maydanozu
ve naneyi ince ince kıyıp yemeğinizi lezzetlendirin. Bu yemeği yerken Hititlerden
günümüze kadar bu buğdayı koruyup getirenlere teşekkür etmeyi de unutmayın.

SİYEZ DÖĞMESİ
In this traditional recipe, lamb is added to siyez bulgur. For centuries, it has
been served at Anatolian weddings and other celebrations, it’s a masterpiece of
a dish that’s served alone. In the old days, it was cooked in a copper pot over a
wood fire for hours. Here’s a recipe that has been adapted to the modern kitchen.
1 kilogram siyez bulgur / 1 lamb shoulder (unboned) / 1 liter broth (or water) /
Butter / 2 onions, diced / Salt & cumin & parsley
(Never forget that this dish must always be done over low heat.) Rinse and soak the
bulgur the night before. Dice the onions. In a copper or steel pot (if available), sauté
the onion in the butter over low heat. Wash the lamb shoulder and place into the
pot. Close the lid. (This allows the fat to render.) Fill another pot with water. Add
the drained bulgur and boil. Add some salt (unrefined is best). If a sweet, yet slightly
burning smell emits from the pot, turn the meat over using a wooden spoon. When
the bulgur has softened, add it to the meat. Don’t stir anything, which will allow the
flavors of the bulgur and lamb to blend. Stir when it starts to boil down. When the
bulgur is soft and the meat starts to fall apart, remove from the heat and let it rest.
Cover with a cotton cloth. When the meat reaches room temperature, transfer it to a
copper serving platter. Melt the butter with a tablespoon of cumin and pour on top.
For some extra flavor, chop some green onion, parsley and mint and sprinkle on top.
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SİYEZLİ İMAMBAYILDI
Bu tarif, “vejetaryen beslenme” kavramının oluşmasından çok önceleri
Anadolu’da ortaya çıkmış. Nasıl mı? Bilirsiniz, kadınların hamilelik
dönemlerinde bazı gıdalara karşı hassasiyetleri artar. Kokusu nedeniyle de
et bunların başında gelir. İşte bu zamanlarda Anadolu kadını bu leziz yemeği
icat etmiş. Kocaları ve kaynanaları her ne kadar “Aman gelin, icat çıkarma.”
dese de ortaya çıkan ürün onları da memnun etmiş.
1 su bardağı siyez bulguru (Akşamdan ıslatılacak, sabah da yumuşayana kadar pişirilecek)
/ 4 adet kemer patlıcan (közlenmiş) / 4 adet domates / 200 gr biber / 2 adet kuru soğan /
4 baş sarımsak / Tuz, karabiber, kimyon / 1/2 su bardağı zeytinyağı / Yeterince su
Tencereye zeytinyağını koyun. Isınsın. Soğanları küp küp kesin. Sarımsağı bıçağın
sırtıyla ezip, biberleri de halka halka doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup
küp küp kesin. Tencereye önce soğanı ve biberi, sonra da sarımsakları atın. Soğanlar
pembeleşince domatesleri de ekleyin. Tuzunu, biberini, kimyonu ekledikten sonra,
ıslatıp haşladığınız bulguru da ekleyin. Harcı iyice karıştırın. Soğuyunca közlediğiniz
patlıcanları ortadan ayırın, boşluğa harçtan doldurun. Üzerine dilimlenmiş domates
ve biber ekleyin. Zeytinyağı gezdirip fırında 180 derecede 25 dakika pişirin. Bu
yemeği soğuk ya da ılık tüketebilirsiniz. Tabii yanında da yeşil salatayı ihmal etmeyin.

İMAMBAYILDI WITH SİYEZ
This is a traditional Anatolian recipe that’s also vegetarian, and, as legend
has it, was created by a pregnant woman who couldn’t stand the smell of
meat. Although husbands and mothers-in-law said “Please, don’t try to invent
anything,” the result was met with approval.
1 glass siyez bulgur (Soaked overnight and boiled) / 4 eggplants (grilled) / 4
tomatoes, peeled and diced / 200 gr pepper , sliced into rings / 2 onions, diced
4 cloves garlic, pressed / Salt, pepper, and cumin / 1/2 cup olive oil / Water
Heat the olive oil. First, fry the onions and peppers, and then, add the garlic. When the
onions have browned, add the tomatoes.
After adding salt and pepper, add the already-soaked bulgur you have boiled. Mix all
the ingredients together well. Remove from heat. When it has cooled, slice the grilled
eggplants lengthwise, and scoop out a small well just big enough to add some of the
vegetable mixture. Place the sliced tomatoes and peppers on top. Pour on the olive
oil and cook at 180 degrees for 25 minutes. This dish can be served warm or cold, and
pairs nicely with a green salad.

104 ANADOLUJET • MART • MARCH 2017

BEBEĞİNİZLE UÇARKEN
FLYING WITH YOUR BABY
Birkaç basit önlem ve kısa süreli hazırlıkla
bebeğinizle uçuşunuz çok daha kolay geçebilir.
With some simple precautions and some prep work,
you and your baby can have a much easier ﬂight.

DOÇ. DR. GÜLİZ ONAT

Paniğe Kapılmayın
Bebekler dünyanın en
empatik varlıklarıdır:
Sizdeki korkuyu, endişeyi,
kaygıyı hemen algılayıp,
sizinle aynı duyguyu
paylaşır ve ağlamaya
başlar. Ağlaması paniğe
kapılmanıza yol açar; siz
paniğe kapıldıkça onlar
daha çok ağlar. Bu kısır
döngüyü kırmanın en güzel
yolu, oluşmasına bile izin
vermeyip en başından
gevşemek ve rahatlamaktır.

Bağışıklık Sistemini
Koruyun
Bebeğinizin bağışıklık
sistemi henüz
olgunlaşmadığı ve aşı
takvimi tamamlanmadığı
için aile üyeleri
dışındakilerin bebeğinize
temas etmesine izin
vermeyin. Havadaki
mikroorganizmaların
solunum yolu ile bulaşma
riskini en aza indirmek
için bebeğinizi yüzü size
dönük olacak şekilde
bir kanguru yardımı ile
taşıyın. Böylelikle çevresel

temas en aza inecek ve
etrafta görüp ne olduğunu
bilmediği pek çok şey onda
korku uyandırmayacaktır.
Ayrıca sizin yüzünüz ve
sesiniz onu rahatlatacaktır.
Eğer bebeğiniz beş aydan
büyük ise ilgi odağı çevre
olduğundan, yüzü uzun
süre size dönük olduğunda
sıkılabilir. Uygun molalarla
bebeğinizi yüzü çevreye
dönük şekilde taşıyabilir ve
sonra tekrar eski konumuna
alabilirsiniz. Böylelikle
bebek arabasını taşımaktan
kurtulur, güvenlik
kontrolünden geçişte
ve bagaj işlemlerinde
rahat edersiniz. Hem
de bebeğiniz sizinle
yakın temas kurmaya
devam eder. Eğer bebek
arabasını yanınıza almak
istiyorsanız, uçuş öncesinde
havayolu şirketinizin
bagaj kurallarına göz
atmanız iyi olur. Seyahat
esnasında araba, taksi ya
da toplu taşıma araçlarını
kullanacaksanız, bebekler
için araç koltuğu güvenli bir
seçenek olacaktır.

Bebeklerin kulak
yolu yetişkinlerdeki
gibi kıvrımlı
olmadığından, kalkış
ve inişlerde daha çok
etkilenebilirler.
Since the auditory
canal in babies are not
gyrose as in the adults,
they can be affected
more in landings and
takeoffs.

Don’t Panic
Babies are the world’s most
emphatic creatures: when they
immediately perceive any fear
and anxiety in you, they reflect
these feelings back to you and
start to cry. And, when they
start to cry, you will likely
panic, and, when you panic,
they’ll continue to cry more. The
easiest way to break this vicious
cycle is not to let it happen, and
to be relaxed from the start.

Building Up Their
Immune System
Since the immune system
of your baby is not yet fully
developed and because its
vaccination schedule has not
yet been completed, don’t allow
anyone other than family
members come into contact with
your baby. Microorganisms
carry infections in the air; so, to
decrease the risk of your baby
catching one, use a carrier that
has your baby facing you. As
a result, stimulation from the
environment will be lowered,
and your baby will not be aware
of the many things that are
taking place around it, and thus

will not unnecessarily raise
any fears in it. Furthermore,
your face and voice will bring
comfort. If your baby is older
than five months, its focus
of attention will be on its
environment; therefore, when
it faces you, it could get bored
or restless. At appropriate
intervals, carry your baby
facing out, and then, bring it
back to the previous position.
Not carrying a stroller means
you’ll also have an easier time
getting through security checks
and check-in procedures. Also,
your baby will of course be in
close contact with you. If you
want to take the stroller, check
the luggage guidelines of the
airline you’re flying. If you plan
to use a car, taxi or other kind
of public transport during your
trip, using a baby car seat would
be ideal.

Breastfeeding
Since babies’ auditory canals
are also not yet developed, they
are more affected by landings
and takeoffs. Breastfeeding
during this time can relieve
air pressure, and has the same
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Emzirin
Bebeklerin kulak yolu
yetişkinlerdeki gibi
kıvrımlı olmadığından,
kalkış ve inişlerde daha
çok etkilenebilirler.
Yetişkinler bu sorunu
sakız çiğneyerek, bebekler
ise emerek çözerler.
Küçük bir bebek için
emmek onun yaşam
rutinidir, zorlanmazsınız.
Ancak bebeğiniz üç
aylık ya da daha büyük
ise uyanık kaldığı
süreler uzayacağından,
emzirdikten sonra
hâlâ uykuya dalmadığı
durumlarda bebeğinizle
tensel temas
kurabilirsiniz. Bu onu
sakinleştirecektir.
Bebeğinizin yüzünü,
boynunuz ve göğsünüz
arasındaki bölgeye tensel
temas sağlayacak şekilde
yerleştirin; başını yan
çevirin ki kalp atışlarınız,
tıpkı anne karnındayken
alışkın olduğu gibi doğal
ortamını canlandırsın

ve rahatlasın. En sevdiği
oyuncağı da her ihtimale
karşı çantanızda hazır
bulunsun.

Su İçin
Bedenin su ihtiyacını
karşılamak, emziren
annelerde daha da önem
kazanır. Bol bol su içmeyi
ihmal etmeyin. Bebeğinizi
de su ihtiyacını gidermek
için bol bol emzirin. Ayrıca
bebeğinizin burnunun
tıkanması ihtimaline
karşın serum fizyolojik
ve bir burun aspiratörünü
yanınızda bulundurun.

İhtiyaçlara Odaklanın
Eğer bebeğiniz için ayrı
bir koltuk almadıysanız,
yolculuk boyunca
kucağınızda olacağından
rahat, düz bir ayakkabı ve
rahat giysiler tercih edin.
Kat kat giyinmek, sıcak ve
soğuk çevre koşullarına
karşı size gerektiğinde
çıkarma-giyme esnekliği
sağlayacaktır. Aynı

Hastalık bulaşma
riskini en aza
indirmek için
bebeğinizi yüzü size
dönük olacak şekilde
bir kanguru ile
taşıyın.
To decrease the
risk of infection of
microorganisms in the
air through breathing,
carry your baby facing
you with the help of an
infant carrier.

effect as when an adult uses
chewing gum. However, if your
baby is three months or older,
it will be awake for a longer
period. You can still establish
sensual contact if it will not
sleep after it has breastfed. Try
the following to calm it down:
position your baby so that its
face touches the area between
your neck and bosom; turn its
head sideways so that it can
hear your heartbeat, which
simulates the mother’s womb
and thus has a tranquilizing
effect. Also, be sure to bring
along a favorite toy just in case.

Drink Water
Staying as hydrated as possible
is essential for breastfeeding
mothers. Don’t forget to drink
lots of water. You should also
breastfeed your baby to fulfill its
own need for water. Additonally,
bring along some saline and
an aspirator in case your baby
suffers from nasal congestion.
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şekilde bebeğinize de...
Emzirmeyi kendiniz
için kolaylaştırıcı
emzirme tişörtlerini ya
da emzirme önlüklerini
deneyebilirsiniz. Uyku
ihtiyacınızı özellikle
bebeğinizin uyku
zamanlarına denk
getirmek iyi bir fikir.
Bebeğinizin beden dilini;
açlık, uyku gibi ihtiyaçları
için verdiği sinyalleri
doğru yorumlayarak
kavrayabilirsiniz.
Bu konuda “doğal
ebeveynlik” kavramını
incelemenizi tavsiye
ederim.

Yardım Alın
Komşuluk yaptığınız
diğer yolcuları uçuş
başlamadan sıcak bir

gülüşle selamlayın. Bu iyi
bir başlangıç olacaktır.
Böylelikle seyahat süresince
onların işbirliğine gerek
duyduğunuz anlarda
ihtiyacınız olan yardımı
alabilirsiniz. Bebeğiniz
çığlıklar attığında ya
da sıkıldığında, kabin
bagajınızdan bir eşyanıza
uzanmanız gerektiğinde
çevrenizdeki yolculardan
ya da birlikte seyahat
ettiğiniz kişilerden yardım
isteyebilirsiniz. Aynı yardımı
teorik olarak sosyal medyada
“flying with a baby”, “bebekle
uçmak” gibi gruplardan da
alabilirsiniz. Burada sorularınızı
yöneltip ebeveynlerin
tavsiyelerini isteyebilirsiniz.
Ayrıca, “bebekle seyahat”
konusunda popüler seyahat
bloglarına da göz atabilirsiniz.

Focus on Needs

Get Help

If you’re not going to have an
extra seat for your baby, wear
flat, non-heeled shoes and
comfortable clothes as it will
be on your lap for the whole
journey. Wearing layered
clothing will provide you the
flexibility of adding/removing
clothes that correspond to a
varying range of temperatures.
This guideline can also be
applied to the baby’s clothing.
To make breastfeeding easier,
try a top that can allow
breastfeeding, or a cover/apron.
It’s a good idea to to try and
synchronize your sleep with
theirs. You can understand
your baby’s body language by
interpreting its signals for
hunger and sleep. I recommend
that you read more about the
“natural parenting” concept.

Greet other passengers around
you with a warm smile. This
is a good start. Thus, you can
get help when you need their
cooperation during the flight.
When your baby cries or gets
bored, or, when you need to
fetch an item from your cabin
baggage, you can get help
from them. Also, social media
groups can be a great resource;
conduct searches with phrases
like, “Flying with a baby.” You
can also ask questions and get
suggestions from other parents.
Lastly, take a look at some
popular travel blogs that cover
topics regarding traveling with
babies and young children.
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KARİYER ÖĞRENCİYKEN BAŞLAR
YOUR CAREER STARTS IN STUDENT LIFE
“Erken kalkan yol alır” atasözü iş
hayatında da geçerlidir. Öğrencilik
yıllarında atılan adımlar başarılı bir
kariyere temel oluşturabilir.

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.

jetgenc.net
facebook.com/jetgenc
instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc

UĞUR GEZEN

The proverb “the early bird catches the
worm,” while applicable to business life,
can also be applied to student life, and is
the foundation of a successful career.

Başarılı bir iş hayatı için sadece diplomanızdaki notun
yüksek olması yetmez. İş dünyasında şirketler sadece
derslerinde başarılı olmuş kişileri değil, kendini çok
yönlü olarak geliştirmiş sosyal yönü güçlü kişileri tercih
eder. Bu nedenle üniversite yıllarını iyi değerlendirmek
yüksek bir kariyer hedefini gerçekleştirmek için
olmazsa olmazlardandır. Peki, üniversite yılları nasıl
değerlendirilmeli? İşte, kariyer yolculuğunun henüz
başındakiler için bazı tavsiyeler.

Sosyal Yönünüzü Güçlendirin
Üniversite hayatının alametifarikalarından biri de
sosyal hayatı zenginleştirmek için benzersiz fırsatlar
sunması. Esnek ders programları, çok sayıda öğrenci
kulübü ve ortaöğretimden çok daha kalabalık bir nüfusu
bünyesinde barındırıyor oluşu, üniversiteyi sosyalleşme
için ideal ortam kılıyor. Bu nedenle üniversite yıllarında
bir öğrencinin sosyal yaşantısının güçlü olması ve okul
bünyesinde faaliyet gösteren en azından bir kulüpte etkin
rol oynaması pek çok işverenin beklentisi. Üniversiteden
mezun olduktan sonra iş arayışında kolay netice almak
isteyenler için üniversite arkadaşlıkları da önemli bir temel
oluşturur. Bu nedenle üniversite yıllarında biraz sosyal
olmanın hiçbir sakıncası olmadığı kolaylıkla söylenebilir.

Bir Uğraş Edinin
Vizelerin, okul etkinliklerinin ve genel olarak öğrenci
hayatının güçlükleri arasında bir uğraş edinmek ilk bakışta
zaman ve enerji kaybı gibi görülse de üniversite yıllarında
bir meşgale edinmenin değeri iş hayatında kendini gösterir.
İş yaşamında çok yönlü olmak, amatör düzeyde de olsa
herhangi bir uğraş sahibi olmak kişiye önemli bir avantaj
sağlar. Üstelik bu uğraş ne olursa olsun! Bir koroya katılıp
şarkı söylerken, mezuniyetten sonra çalıştığınız şirketin
korosu ile şehir şehir gezerken bulabilirsiniz kendinizi.
Okul dışı faaliyetler sayesinde estetik beğeninizi ve
kültürünüzü zenginleştirirken hayata da farklı bir gözle
bakmaya başlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Üniversitede
okurken belki harçlıklarınızdan çok fazla arttırmaya fırsat
bulamayacaksınız ama vaktinizden arttırarak daha sonra
faydasını çokça göreceğiniz bir uğraş edinebilirsiniz.

For a successful career, it’s not enough to have good
grades. Companies prefer to hire graduates that
have both done well in their courses and are socially
adaptable. Therefore, it is a must to take advantage of
your time in college in order to realize career goals. So,
how should you make use of these years? Here is some
advice for those at the beginning of their career paths.

Improve Your Social Skills
One of the hallmarks of university life is the
opportunities that enrich students’ social lives. A flexible
schedule, many student clubs and a higher student
population (than that of high school) make college ideal
for socializing. Many employers expect that college
graduates had an active social life and took part in a
club or other regular activity. For those wanting to find a
job easily after graduation, friendships made in college
are vital. Therefore, it’s recommended to not have any
reservations and to be as social as possible.

Find a Hobby
Though it may seem like a hobby is a waste of time
amidst all of your other academic responsibilities such
as recreational activities and midterms, the value of
having a hobby in college will reveal itself later. Even
just dabbling in a hobby will provide you with a significant
advantage, no matter what the hobby is! If you’re singing
in a choir, you may find yourself in the choir of the
company you are working in, perhaps even traveling
from city to city. Hobbies will expand your aesthetic
outlook and interest in culture, and having extracurricular
activities will begin to color your life in different ways.
Maybe you will not have the opportunity to save a lot of
money while attending university, but having a hobby will
reap benefits that are more than financial.
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Kariyer Günlerine Katılın
Üniversite yıllarında başlayacağınız stajlar iş hayatı
hakkında size genel bir fikir vermeye yardımcı olacaktır.
Ancak iş hayatının neler getireceğini, gerçek bir işe
başladığınızda çıkacağınız yolculuğun neleri barındırdığını
öğrenmek için kesinlikle atlamamanız gereken bir nokta
kariyer günleri. İş hayatında dinleme fırsatını kolay kolay
bulamayacağınız kişilerden kariyer günleri sayesinde
tavsiyeler alma fırsatınız olacak. Böylece ilgilendiğiniz iş
kolu hakkında da değerli bilgiler edinebileceksiniz.

Girişimci Olun
Girişimcilik, önümüzdeki yıllara yön verecek olan temel
çalışma felsefesidir. Bilgi paylaşımının neredeyse sınırsızlaştığı
yeni dönemde fikir en büyük sermayelerden biri. Parlak bir
fikre sahip olduğunuzu düşünüyorsanız üniversite yılları
bu fikri hayata geçirmek için en uygun dönemlerden biri.
Üniversite hayatınızda adım attığınız bir girişim size büyük
kazançlar sağlamayabilir ancak iş hayatınıza etkisi büyük
olacaktır. Bir girişimde bulunmak size her şeyden önce tecrübe
kazandıracak ve bir işletmenin, şirketin nasıl yol aldığını
öğrenmek bakımından size çok yardımcı olacak.

Üniversite yıllarında
bir öğrencinin sosyal
yaşantısının güçlü
olması ve bir kulüpte
etkin rol oynaması pek
çok işverenin beklentisi.
It is expected by
employers that a
student had a powerful
social life in the
university and at least
took part in a club
actively.

Participate in Career Days
Whatever internships you have during your university
years will help you in business life. However,
attending any career day fairs at your school is a vital
opportunity, and should never be skipped. There, you
can learn a lot about many different professions,
and what you need to know when you start a new
job. You will have many opportunities to gain helpful
advice from people you might not otherwise have
the opportunity to talk with, and thus, obtain valuable
information about the industry you’re interested in.

Be an Entrepreneur
Entrepreneurship is the basic philosophy that shapes
the future of business. In this day and age, where
knowledge sharing has become limitless, ideas are of
great capital. If you think you’ve hit upon a brilliant idea
during your university years, then know that this is one
of the best times that you can realize it. An initiative
or project started in college may not result in huge
earnings, but it will affect your professional life in a
positive way. Taking an initiative will deliver experience
and wisdom, and will help you in the future by teaching
you how an enterprise or company moves forward.

SANAL GERÇEKLİK
VIRTUAL REALITY

ERHAN KAHRAMAN

Hakkında herkesin konuştuğu ama çok
az kişinin bizzat tecrübe ettiği sanal
gerçeklik, teknoloji dünyasında son yılların
en çok tartışılan konusu.
Talked about by many, but experienced by
very few, virtual reality is the hottest thing
to hit the technology world in years.

Oyuncu kitlesini yerinden
kaldırmak zordur. Guitar
Hero ya da Rock Band gibi
özgün ve gösterişli ekipmanlar
vermediğiniz sürece, ortalama
bir oyuncu rahat bir koltuğa
yayılarak oynamayı tercih eder.
Spor yapma hevesiyle alınıp
birkaç denemeden sonra rafa
kaldırılan konsollar bunun en
büyük kanıtıdır.
Teknolojinin son yeniliklerinden
biri olan “sanal gerçeklik”
işte bu kitleyi yeniden ayağa
kaldırmayı ve aksiyonun tam
ortasına çekmeyi hedefliyor.
Üstelik bu gelişmenin estirdiği
değişim rüzgârları oyunlarla da
sınırlı değil; sağlıktan güvenliğe,
eğitimden gayrimenkule kadar
iş dünyası da tüm dikkatini
“sanal gerçeklik” konusuna
yoğunlaştırmış durumda. Buna
karşın her popüler teknoloji
gibi sanal gerçekliğin de
yanıt bulması gereken pek
çok soru var.
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Peki, Nedir Sanal
Gerçeklik?
Orijinal adı Virtual Reality’nin
baş harflerinden yola çıkarak
“VR” olarak ifade edilen
sanal gerçeklik teknolojisi,
gözlük benzeri bir aygıta
yansıtılan görüntü yardımıyla
kullanıcının görme yetisinin
tamamen başka bir gerçekliğe
adapte olmasını sağlıyor. Başa
takılan kocaman başlıklar
şeklinde tasarlanmış olan
sanal gerçeklik aygıtları, gözün
etrafını tamamen sarıyor.
Aygıta yansıtılan görüntü,
doğrudan kullanıcının bakış
açısını baz alıyor ve oluşturulan
sanal dünyadaki perspektif,
kişinin baş, göz ve vücut
hareketleriyle eş zamanlı
olarak değişiyor. Bu deneyim,
gözlüğü takan kişide sanal bir
gerçeklik algısı uyandırıyor
ve teknolojinin de ismi zaten
buradan geliyor.
“The Matrix” filmini izleyen

It is hard to get a gamer
out of their chairs. That
is to say, unless you give
them an original piece of
equipment with which
to play the game, such as
Guitar Hero or Rock Band,
an average gamer prefers
to play sitting down in a
comfortable chair. Consoles
that tout more exercise but
only later are tossed aside,
is evidence of this.
One of the latest
innovations in technology
is virtual reality, or VR. VR
aims to get gamers moving
while bringing them into the
middle of the action. The
winds of change that will
come from this innovation
is not limited to the gaming
world. From health to
security, from education
to real estate, the business
world is also focused on the
world of virtual reality.

So, What Exactly is
Virtual Reality?
Virtual reality adapts the
user’s sight to an entirely
different version of reality
with a device similar to
glasses. These headsets cover
the eye area completely. The
user’s vision reflected on
the device is influenced by
the user’s point of view. The
perspective created in the
device simultaneously changes
according to the movement
of the user’s head, eyes and
body. This experience presents
a new level of perception for
the user, hence why it’s called
“virtual” reality.
Those who have watched the
movie The Matrix may think
of virtual reality as a dream
that has come true. Driven
by the imagination, this new
technology have removes all of
the physical limitations. This
new reality isolates sight and

herkes, sanal gerçekliği bir
hayalin gerçeğe dönüşmesi
olarak görüyor. Sadece
hayal gücüyle yoğrulan ve
böylece bütün sınırları bir
anlamda ortadan kaldıran
bu yeni gerçeklik, insanların
görme ve duyma yetilerinin
bulundukları ortamdan
tamamen soyutlanarak, yazılım
geliştiricilerin oluşturduğu
bir dünyada varlığına devam
etmesini sağlıyor.

hareket algılama teknolojileri
ve düşen donanım maliyetleri
sayesinde sanal gerçeklik bir
anda hiç olmadığı kadar ulaşılır
hâle geldi. Kickstarter kitlesel
fonlama platformu üzerinde
2012 yılında Oculus Rift adlı
sanal gerçeklik cihazının
fonlamaya açılması ve rekor
seviyede yatırım alması tüm
teknoloji devlerinin dikkatini
bir anda bu tarafa çevirdi.

Sanal Gerçeklik Cihazları
Neden Popüler?
İlk kez 90’lı yıllarda sahneye
çıkan sanal gerçeklik aygıtları;
görüntüleme ve hareket
algılama teknolojilerinin henüz
çok ilkel seviyede olması,
böylesi bir deneyimi sunacak
güçte bilgisayarların o günlerde
bulunmaması ve bu alanda
yapılacak Ar-Ge çalışmalarının
muazzam bütçeler gerektirmesi
nedeniyle hedeflenen başarıya
ulaşamamıştı.
Bugün ise bilgisayarların ve
oyun konsollarının işlem
gücünün artışının yanı sıra,
mobil cihazların yaygınlaşması
sonucu eşsiz bir hızla gelişen

Sundukları deneyim birbirine
yakın olsa da, farklı üreticilerin
sanal gerçeklik cihazları hem
çalışma yöntemi hem de sahip
oldukları içerik açısından
birbirinden ayrılıyor. Oculus
Rift ve HTC Vive cihazları,
çalışmak için bir bilgisayara
ihtiyaç duyuyor. Sony’nin
PlayStation VR aygıtı ise
adından da anlaşılacağı üzere
bir PlayStation 4 konsoluyla
birlikte kullanılabiliyor. Gear
VR adlı sanal gerçeklik seti
sadece üst seviye Samsung
akıllı telefonlarla çalışırken,
Google’ın kendi projesi
olan Daydream View yeterli

“The Matrix” filmini
izleyen herkes, sanal
gerçekliği bir hayalin
gerçeğe dönüşmesi
olarak görüyor.
Those who have watched
the movie “The Matrix”
considers virtual reality
as a dream come true.

sound in the real world, and
transports users to another
world that’s been created by
software developers.

record number of investors.
And, since, all of the
technology industry’s giants
have turned their attention to
virtual reality.

Why is it so Popular?
When it first appeared in the
1990s, virtual reality devices
saw little to no success since
visualization and motioncapture technologies were
primitive, computers were not
powerful enough; in addition,
R&D required huge budgets.
Today, virtual reality
is accessible like never
before, thanks to rapidly
developing motion capture
technologies, a decrease in
hardware costs, and a steady
increase in the processing
power of computers, game
consoles and mobile devices.
After the Oculus Rift was
opened to funding in 2012
on crowdfunding platform
Kickstarter, it received a

Virtual Reality Devices
Although they offer a similar
experience, producers make
varying devices that are
different in their operation
method and content. The Oculus
Rift and HTC Vive headsets
require a computer to operate.
Sony’s PlayStation VR device,
as can be understood from
the name, can be used with a
PlayStation 4 console. Gear
VR’s virtual reality set can only
work with high-level Samsung
smartphones, whereas Google’s
Daydream View lets you step
into virtual reality with Android
devices with a relatively minimal
amount of capacity. In Turkey,
only the PlayStation VR has
been released.
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kapasiteye sahip Android
cihazlarla sanal gerçekliğe adım
atmanızı sağlıyor. Türkiye’de
henüz sadece PlayStation VR
piyasaya sürülmüş durumda.
Büyük insan topluluklarına
ulaşmak, sanal gerçeklik
için evrensel bir sıkıntı.
Akıllı saatlerden bu yana,
herkesin dilinde olan ancak
geniş kitlelerin kullanmaya
yanaşmadığı bir teknoloji
olmadı. VR’ın gerçek anlamda
bir devrim olabilmesi için
öncelikle çözmesi gereken
bazı sorunlar var: İlk olarak,
her ne kadar 1990’lı yıllara
oranla çok daha ucuzlamış
olsalar da; sanal gerçeklik
aygıtları hâlen ortalama bir
tüketicinin alım gücünün
üstünde. Bilgisayar veya
konsola takarak kullanacağınız
VR gözlüklerinin yurtdışı fiyatı
400 dolardan başlıyor. Ayrıca,
sanal gerçekliği ana akım
kullanıcıyla buluşturacak o
sihirli içerik henüz üretilmedi.
Nasıl ki artırılmış gerçeklik
(AR) teknolojisinden büyük
çoğunluk Pokémon Go ile
haberdar olduysa, sanal
gerçekliği de bu derece geniş
bir kitleye tanıtacak müthiş,
eğlenceli ya da ürpertici bir
oyuna ihtiyaç var. Bu noktada
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iş, geliştiricilerde bitiyor.
Sanal gerçekliğin sosyal
etkilerini de göz ardı etmemek
gerekiyor. Kullanıcıyı
bulunduğu ortamdan
soyutlayan bir teknolojinin
ailelerde kendine yer
bulması kolay olmayacak.
Oyun oynamayı bir grup
aktivitesi olmaktan çıkaran
bu gözlüklerin hak ettiği
popülerliğe ulaşabilmesi
için sosyal bir doyuruculuğa
kavuşması şart.

Sanal Gerçekliği
Gelecekte Ne Bekliyor?
Satın aldıktan sonra
kutusundan çıkarıp başınıza
geçirdiğiniz anda başka
dünyalara yolculuk etmenizi
sağlayacak bir cihaz çok
daha etkileyici olurdu. İşte
tüm teknoloji devleri sanal
gerçekliğin geleceği için bunu
düşlüyor: Kullanmak için bir
bilgisayara, oyun cihazına ya da
akıllı telefona ihtiyaç duymayan,
başlı başına bir eğlence aracı
olarak çalışabilen gözlükler…
Piyasadaki tüm üreticiler aynı
şey için yarışıyor; ayrı bir cihaza
gerek duymayan sanal gerçeklik
gözlüklerine imza atabilmek.
Bu yarışta kazanan kim olacak?
Hep birlikte göreceğiz…

Getting the headsets into the
hands of many is a universal
problem for the virtual
reality industry. Since the
arrival of smart watches,
there hasn’t been any
technology that’s been talked
about as much but without
a want to be used. For VR to
be a true revolution, there
are problems that must be
solved. First, although they
are much cheaper compared
to the 1990s, virtual
reality devices are still
out of reach for those with
average purchasing power.
The prices of VR devices
abroad (ones that hook up to
computers or consoles) starts
from 400 USD. Also, the
magic formula that would
bring virtual reality and
mainstream users together
has not been made yet. Just
as most of the population
has discovered “augmented
reality” (AR) technology
through games like “Pokémon
Go”, there is now a need for
games that feature greater
thrills that can be introduce
virtual reality to the masses.
The ball is now in the
developers’ court.
The social implications of

virtual reality also must
not to be ignored. It won’t
be easy for families to adopt
technology that isolates the
user from their environment.
As they remove the group/
social feature of gaming, these
devices need to reach a level of
socialization in order to gain
the popularity they deserve.

Anticipating the
Future of Virtual
Reality
A device that takes you
to a different world when
you wear it would be much
more impressive. This is
what the technology giants
dream of for virtual reality:
No computer, console or
smartphone or required,
just glasses that could work
by themselves as a form of
entertainment. All developers
in the market are racing
towards the same thing: to
produce the first virtual
reality device that does not
require another device. Who
will emerge victorious? Time
will tell.

HABERLER
NEWS

ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINDAN BURSA’YA

FROM ALL AROUND ANATOLIA TO BURSA

20 -22 Şubat tarihlerinde AnadoluJet organizasyonu ve Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Adana, Ankara, Antalya,
Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Trabzon
ve Van’dan davet edilen acente yöneticileri ve çalışanları ile Bursa
acentelerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen’den sonra uçuşların 3. merkezi
olarak büyük önem taşıyan Bursa için mevcut uçuşlar, ticari
performanslar, öneri ve ortak yapılabileceklerin konuşulduğu
toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sn. Cüneyt ŞENER, Turizm - Lojistik - Sağlık Konsey
Başkanları ve üyeleri, Bursa Kent Konseyi Başkanı Sn. Hasan ÇEPNİ,
TURSAB - GÜMTOB temsilcileri ve AnadoluJet yöneticileri katıldı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Cüneyt ŞENER’in açılış
konuşmasının ve BTSO başkanlarının konuşmalarının ardından
AnadoluJet Başkanı Sn. Said Şamil KARAKAŞ’ın Bursa uçuşları
özelindeki sunumu ile karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

AnadoluJet and the Bursa Chamber of Commerce and Industry co-sponsored
a trip to Bursa between February 20 and 22. There, agency managers and
employees from Adana, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ,
Erzurum, Gaziantep, Samsun, Trabzon and Van took part in an evaluation
meeting. Meeting attendees included: Bursa Chamber of Commerce &
Industry Executive Board Vice Chairman Cüneyt ŞENER; the chairmen of
the Tourism, Logistics & Health Councils; Bursa Municipality City Council
President Hasan ÇEPNİ, TURSAB-GÜMTOB representatives. Some of the
meeting topics discussed included existing flights, economic performance,
and recommendations that can enhance Bursa’s economic viability. Bursa,
an already significant hub, ranks third after Ankara and İstanbul Sabiha
Gökçen, in terms of flight frequency. A speech was given by Bursa Chamber of
Commerce & Industry Executive Board Vice Chairman ŞENER; following him
were speakers from the Bursa City Council. After this, AnadoluJet President
Said Şamil KARAKAŞ made a presentation regarding Bursa flights and views
were exchanged.

JET EMEKLİLER DALYAN KEFAL BALIĞI FESTİVALİ’NDE

JET PENSIONERS IN DALYAN GREY MULLET FESTIVAL

Muğla’da kış turizmini hareketlendirmek amacıyla Ortaca Belediye
Başkanlığı ve Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği’nce düzenlenen
“Dalyan Kefal Balığı Festivali”ne AnadoluJet’in ulaşım sponsorluğu ile
Türkiye Emekliler Derneği üyeleri de katıldı.
Muğla Valisi, Muğla Belediye Başkan Yardımcısı, Ortaca Belediye Başkanı,
Bölge Milletvekilleri ve Kaymakamları ile Emekliler Derneği Başkanı ve
heyetinin katıldığı festival ilk senesinde halktan yoğun ilgi gördü. Festival
kapsamında gerçekleştirilen yarışmada en büyük balığı yakalayan ilk üç
yarışmacıya çeşitli ödüller verildi, tüm katılımcılara balık ekmek ikram
edildi ve çeşitli etkinlikler, konserlerle festival renklendi.
AnadoluJet ulaşım desteği ile Emekliler Derneği üyelerinin bölgeye
düzenleyecekleri geziler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Organized by Ortaca Municipality and Dalyan İztuzu Tourism and
Promotion Association in order to enliven the winter tourism in Muğla,
“Dalyan Grey Mullet Festival” was attended by the members of Pensioners
Association of Turkey under the sponsorship of AnadoluJet. Participated
by Muğla Governor, Muğla Deputy Mayor, Ortaca Mayor, MPs and district
governors of the region, and President and the Committee of Pensioners
Association, the festival drew intense interest from the locals in its first
year. In the competition organized within the scope of the festival, top three
contesters who caught the biggest fishes were awarded and fish sandwiches
were treated to all participants. Festival was enlivened with various
activities and concerts.With the transportation support of AnadoluJet, the
trips that Pensioners Association will organize to the region will continue.

YOLCU HAKLARI

PASSENGER RIGHTS

Değerli Yolcularımız,

Dear Passengers,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına

AnadoluJet’s compensation and service system, as it pertains to issues such as declined

Dair Yönetmeliği kapsamında uçuşa kabul edilmeme, uçuş iptali, uçuşun en az iki

passengers, flight cancellations or delays exceeding two hours, are defined within the

saat tehiri durumlarında AnadoluJet tazminat ve hizmet sistemi ile ilgili olarak,

framework of the General Directorate of Civil Aviation’s Regulation on the Rights of

bankolardaki personelimizden, check-in ve bilet satış bankolarındaki bilgilendirme

Airline Passengers. You can get detailed information about these issues from our counter

broşürlerinden, www.anadolujet.com ve www.shgm.gov.tr adreslerinden detaylı bilgi-

agents, from informational leaflets found at our check-in and ticket sales counters, or from

lere ulaşabilirsiniz. Bu yönetmelik, Türkiye’deki havalimanlarına/havalimanlarından

our websites: www.anadolujet.com or www.shgm.gov.tr. The aforementioned regulation

gerçekleşen uçuşlarda onaylı rezervasyonlu bileti olan yolcuları kapsamaktadır. Bu

includes only those passengers who have tickets with confirmed reservations to and from

kapsamda hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve yalnız başına seyahat eden çocuk

airports in Turkey. Within this scope, passengers with disabilities and unaccompanied

yolcularımıza öncelikli hizmet verilmektedir.

children receive priority services.
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BİLGİ
INFO

SATIŞ/REZERVASYON/CHECK-IN

BAGAJ BİLGİSİ

TICKET SALES/RESERVATION/CHECK-IN

BAGGAGE INFORMATION

Ë 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.
Ë The free baggage allowance offered to passengers on domestic flights is 15 kg. The free baggage

ËGidiş-dönüş ya da devam parkurlu bilet alan

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) 850333-25-38. Carry-on luggage should not weigh more than 8 kg or be larger than 23x40x55 cm.

yolcularımızın seyahat etmeyecekleri durumda
rezervasyonlarını iptal ettirmemeleri hâlinde ilk
uçuşla birlikte tüm rezervasyon kayıtlarında görünen
uçuşları sistem tarafından otomatik olarak iptal
edilmektedir.
ËCheck-in işlemleri icin iç hatlarda uçağın kalkış
saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç
saat önce havaalanında olmaya özen gösterilmelidir.
ËCheck-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45
dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona
ermektedir.

ËIf 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.
ËFor 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.
ËFor domestic flights, check-in ends in fourty-five
minutes prior to departure. For international flights,
check-in ends sixty minutes prior to departure.

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK
FOR YOUR SAFETY DURING FLIGHT

ËCep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazların uçuş moduna alındığından ve
kapatıldığından emin olunuz.

Ë İniş ve kalkışlarda ve ‘kemerlerinizi bağlayınız’ ikaz ışıkları yanarken, her türlü taşınabilir

radyo, elektronik oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlar kullanılamaz.

ËPlease make sure that your cell phones or devices with cell phone features are in flight
mode and turned off.
ËFor 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.

PROMOSYONEL ÜCRETLER
PROMOTIONAL COSTS

ËPromosyonel 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.

ËTickets 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.
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ / CUSTOMER RELATIONS
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.

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

EVCİL HAYVAN / PETS
Ë 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.

ËCharges 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 carrie
carrier.

Ë28 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.

ËExpectant passengers under 28 weeks (7
months) of pregnancy do not need to submit doctor’s
rs who are pregnant with one child
report. Passengers
are allowed to flyy with a doctor’s report stating
that they are fit to fly from the beginning of the
eir pregnancy until
28th week of their
5th week and
the end of the 35th
up to 31st week for those
tiple birth.
expecting a multiple
After the 36th week of
pregnancy (32ndd week for
xpecting
those who are expecting
a multiple birth) these
passengers are noo longer
en with
allowed to fly even
nce. The
a medical clearance.
issuing doctor’s name,
ma number
surname, diploma
ust be shown
and signature must
port.
clearly on the report.

REFAKATSİZ ÇOCUK
YOLCU
yaşın
gün almış,
Ë7 yaşından

12 yaşından
yaşınd gün almamış
çocuk yolcularımız
yolc
AnadoluJet seferlerinde
AnadoluJ
ilave ücret
ücre karşılığında
refakatsiz olarak seyahat
edebilirler.
edebilirler

UNACCO
UNACCOMPANIED
MINOR PASSENGERS
P
(UMS)
An
Ë On AnadoluJet

flights, ch
children aged
seven to twelve
t
may
travel una
unaccompanied on
payment of an additional
service ch
charge.

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK-HANDICAPPED PASSENGERS
Ë Meydan doktoru veya tedavisini yürüten doktorundan “uçakla seyahatinde

ÖZEL SAĞLIK
HİZMETİ
Ë Sedyeli ve tekerlekli

sandalyeli yolcularımızın
uçaktan terminale,
terminalden uçağa
transferleri uzman
ekiplerce gerçekleştirilir.

SPECIAL MEDICAL
SERVICES
ËPassengers 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.

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

CIP LOUNGE SERVICE
Ë On payment of a fee, AnadoluJet passengers may

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.

Ë 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.

access Turkish Airlines CIP lounges to have a pleasant and
comfortable start to their journey.
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FİLO
FLEET

B 737 - 800
Uçak adedi • Quantity: 34
Kanat açıklığı • Wingspan: 35.79 m
Gövde uzunluğu • Length: 39.47 m
Yerden yüksekliği • Height: 12.55 m

Yatay uçuş sürati • Cruise speed: 858 km/h
Koltuk kapasitesi • Seating capacity: 189
Azami yatay uçuş yüksekliği • Maximum cruising altitude: 41,100 ft

444 2538 A J E T

+

0850 333 25 38

anadolujet.com

ANADOLUJET
TÜRK HAVA YOLLARI
MARKASIDIR.
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ANADOLUJET
IS A TRADE MARK
OF TURKISH AIRLINES.

Rent Go'dan kirala,
uçarak kazan!
1-2 gün kiralamalarda 2.500 Mil, 3 gün ve
üzeri kiralamada ise 5.000 Mil kazanma fırsatı
sizi bekliyor. Üstün hizmet farkıyla günlük araç
kiralama sektörüne yeni bir boyut kazandıran
Rent Go; tamamı son model, lüks, orta ve
ekonomik segment araçlarıyla en uygun ﬁyatı
garanti ediyor.

Rent and win from
Rent Go!
You earn 2,500 Miles from rentals for 1-2 days,
5,000 Miles for 3 days or above. Rent Go that
has brought a new dimenson to daily car
rental industry with its outstanding service
guarantees the most affordable price with the
latest, luxury and medium segment vehicles.

Fairmont Quasar İstanbul’da
konaklayın, kat kat Mil kazanın!
Konakladığınız her gece için 500 Mil, toplamda 2.000 Mil
kazanabilirsiniz. Ayrıca en iyi ﬁyatlardan %20 indirim,
Stations Restoran’da açık büfe kahvaltı, garantili geç çıkış
(15.00), check-in günü özel ikramlar, ücretsiz otopark ve
Willow Stream Spa’dan 60 dakikalık masaj alan konuklara,
30 dakika ek süre armağanı da Miles&Smiles üyelerini
bekliyor. Kampanya 1 Mayıs 2017 tarihine kadar geçerlidir.

Stay at Fairmont Quasar Istanbul
to win up to quadraple Miles!
The escalating Miles campaign includes 500 Miles for 1
night, 1,000 Miles for 2 nights, 1,500 Miles for 3 nights and
2,000 Miles for 4 nights. Also enjoy 20% off best available
rates, buffet breakfast at Stations Restaurant, guaranteed
late check-out (15:00), local delicacies amenity during
check-in, complimentary car park and a 30 minute
massage extension for paid 60 minute massage at the
famous Willow Stream Spa. Offer is valid until
May 1st, 2017.

1

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
ARAMA / SEARCH
AnadoluJet web sitesi içinde ulaşmak istediğiniz her şeyi yine bu
alandan arayabilirsiniz.
Search for what you are looking for here.

2 ANA MENÜ / MAIN MENU
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.

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

anadolujet.com
e

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

4 ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS
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.

5

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA

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.
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU
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KARE BULMACA
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GEÇERLİ KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPABİLECEK ÜLKELER
CITIZENS OF THE FOLLOWING COUNTRIES CAN ENTER TURKEY WITH AN ID CARD
Germany, Liechtenstein, Switzerland, TRNC, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, France, Malta, Greece, The Netherlands, Spain, Georgia

* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ;
WITHOUT CUSTOMS STATIONS:

* GÜMRÜKLÜ İSTASYONLARIMIZ;
CUSTOMS STATIONS:

Adıyaman (ADF), Ağrı (AJI), Batman (BAL), Bingöl (BGG), Çanakkale (CKZ),

Adana (ADA), Alanya (GZP), Ankara (ESB), Antalya (AYT), Bodrum (BJV), Bursa (YEI),

Edremit (EDO), Eskişehir (AOE), Hopa (XHQ), Iğdır (IGD) Isparta (ISE) Kahra-

Dalaman (DLM), Denizli (DNZ), Diyarbakır (DIY), Elazığ (EZS) , Erzincan (ERC), Erzurum

manmaraş (KCM), Kars (KSY), Kastamonu (KFS), Kocaeli (KCO), Mardin (MQM),

(ERZ,) Gaziantep (GZT), Hatay (HTY), İstanbul (IST), İzmir (ADB), Kayseri (ASR), Konya

Merzifon (MZH), Muş (MSR), Siirt (SXZ), Sinop (NOP), Şırnak (NKT), Tekirdağ/

(KYA), Kütahya (KZR), Malatya (MLX), Nevşehir (NAV), Ordu-Giresun (OGU), Sabiha

Çorlu (TEQ),Tokat (TJK), Uşak (USQ), Van (VAN)’dır.

Gökçen (SAW), Samsun (SZF), Sivas (VAS), Şanlıurfa (GNY), Trabzon (TZX)’dur.
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