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ÂŞIKLAR ŞEHRİ SİVAS 
Sivas Kızılırmak’tır, 
Selçuklu’dur, Mengücek’tir… 
Daha pek çok şey vardır 
şehrin taşına toprağına 
işlemiş olan. Ama hepsi 
bir yana, Sivas denince 
türkülerdir akla ilk gelen. 
 
SİVAS: THE CITY  
OF BARDS
Sivas is Kızılırmak, the Seljuks, 
and Mengücek… There are so 
many things instilled into the 
earth and rocks of the town. 
Putting all these aside though, 
the first thing that pops to 
mind when you say Sivas is the 
folk songs.

KANGAL 
Safkan özelliklerini koruyan 
ender köpek ırklarından biri olan 
Kangal; zekâsı, sadakati ve gücüyle 
Anadolu insanının gözdesi. 
 
KANGAL 
One of the dog breeds that 
have kept its unique purebred 
characteristics, the Kangal 
is the apple of the Anatolian 
people’s eye with its smartness, 
loyalty and prowess.

ÇİZGİLER VE 
RENKLER 
Kimi zaman fotoğrafçı herkesin 
gördüğünden farklı olanı görür. 
Böyle anlarda Anadolu’nun 
farklı köşeleri en büyük ilham 
kaynağı olur. 
 
COLORS AND STRIPES 
Sometimes photographers see 
what others can’t. On such 
occasions, Anatolia’s different 
regions become a source of 
inspiration.

YEDİGÖLLER 
Sonbaharın da ilkbahar kadar 
güzel olduğunu görmek 
için Yedigöller’e gitmeniz 
yeterli. Orada sizi renklerin 
diliyle konuşan bir orman, 
yansımalarıyla bulutları suya 
indiren göller ve üzerlerine 
yapraklardan halılar serilmiş 
patikalar bekliyor. 
 
YEDİGÖLLER
It’s enough to go to Yedigöller just 
to see that autumn is as beautiful 
as spring. A forest awaits you 
there that speaks in the tongue 
of colors, lakes that lift clouds 
down on water through their 
reflections, and paths covered in 
leaves like carpets.
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ŞERİF MUHİDDİN 
TARGAN
Doğu ile Batı’yı aynı sahnede 
birleştiren büyük bir yetenek, 
başarılı bir eğitimci ve kendi 
ekolünü oluşturmuş bir virtüöz… 
 
ŞERİF MUHİDDİN 
TARGAN 
A great talent that melded the 
East and the West on the same 
stage, a successful educator 
and a virtuoso who formed his 
own musical style…

KONYA MUTFAĞI 
Konya mutfağı denince akla ilk 
olarak Türk halk kültürünün 
mutfağa yansıması gelir. Gerçek 
ise Konya mutfağının saray 
mutfağı olduğudur. 
 
CUISINE OF KONYA 
When you say cuisine of Konya, 
the first thing that pops to mind 
is the reflection of Turkish folk 
culture. In truth, Konya's cuisine 
is an imperial one. 
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SERVICES
Online ticketing, online 
check-in, promotional fares, 
special medical services, 
pregnant passengers, baggage 
information, flight schedules...
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Kars sevdalısı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, üçüncü 
kişisel sergisi “Fotoğraf Diliyle Ani”de UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne giren Ani Antik Kenti’nin tarihî ve doğal 
güzelliklerini sanatseverlerle buluşturuyor. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteğiyle 
gerçekleştirilecek sergi, 04-15 Ekim tarihleri arasında 
Ankara’da, Mustafa Ayaz Vakfı Müzesi’nde,  
29 Ekim-05 Kasım tarihleri arasında ise Kars Halk Eğitimi 
Merkezi ve ASO Müdürlüğü Sergi Salonu’nda olacak.

Bu yıl 35’inci kez gerçekleştirilecek Uluslararası 
İzmir Tiyatro Festivali’nde tiyatroseverler, yerli ve 
yabancı 80 oyunu izleme imkânı bulacak. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 21 Ekim-5 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenecek Tiyatro Günleri kapsamında 7 
uluslararası, 17 ulusal, 16 yerel ve 20 çocuk oyunu ile 
27 sokak gösterisi sahnelenecek.

Under the title “Ani in the Tongue of Photography”, the third 
solo exhibition of the photography artist love-struck with Kars, 
Özgen Beşli, presents the historical and natural beauties of the 
ancient city of Ani, included on the UNESCO World Heritage List.
The exhibition is held with the sponsorship of the Ministry of 
Transportation, Maritime Affairs and Communications on October 
4-15, 2017 at Mustafa Ayaz Vakıf Müzesi (Mustafa Ayaz Fund 
Museum) in Ankara; and between October 29 and November 5, 
2017 at Kars Halk Eğitimi Merkezi (Kars Public Education Center) 
and ASO Directorate Exhibition Hall in Kars.

During the International Izmir Theater Festival to be held for 
the 35th time this year, theater lovers will have the chance to 
watch 80 plays to be staged by both local and foreign companies. 
Within the scope of the Days of Theater to be held under the 
auspices of the Metropolitan Municipality between October 21 
and November 5, 2017, 7 international, 17 national, 16 local, 
and 20 children’s plays will be staged along with 27 street shows.

FOTOĞRAF DİLİYLE ANİ

İZMİR’DE TİYATRO GÜNLERİ

ANI IN THE TONGUE OF PHOTOGRAPHY

Alaşehir Belediyesi, 5 Eylül Kurtuluş Günü 
çerçevesinde “İşgalden Kurtuluşa Alaşehir; 
Karanlıktan Aydınlığa Bir Üzümkent Öyküsü” 
sergisini halkla buluşturuyor. Sevr Antlaşması’nın 
1920 yılında Konya’da basılan bir kitapçığından Lozan 
Antlaşması’nın Osmanlı Türkçesi metnine dek pek çok 
tarihî belge 5 Ekim’e kadar görülebilir. 

Within the scope of September 5 Salvation Day, Alaşehir 
Municipality presents an exhibition with the title “From 
Occupation to Salvation: From Darkness to Light, The 
Story of a Grapetown.” Many historical documents will be 
on display until October 5, 2017, ranging from a copy of 
the Treaty of Sévres that was printed in Konya in 1920 to 
the Ottoman Turkish text of the Treaty of Lausanne. 

“İŞGALDEN KURTULUŞA” ALAŞEHİR 
ALAŞEHIR “FROM OCCUPATION TO SALVATION” 

THEATER DAYS IN IZMIR
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PUPPET FESTIVAL

Dünyanın en renkli ve başarılı kukla oyunlarını her yıl 
İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Kukla 
Festivali, bu yıl 13-29 Ekim’de sanatseverlerle buluşuyor. 
UNESCO Kültür Mirası Taşıyıcısı uluslararası Karagöz 
sanatçımız Cengiz Özek’in sanat yönetmenliğinde 
gerçekleşecek ve 15 ülkeden 20 ünlü grubun katılacağı 
festivalde katılımcılar “Gölgem ve Ben”, “Nazha’nın Fantastik 
Serüveni” ve “Kum Rüyası” gibi oyunları izleyebilecek. 

Bringing together the most colorful and acclaimed puppet acts 
of the world in Istanbul each year, the International Puppet 
Festival will be held on October 13-29, 2017. During the 
festival to be held under the art directorate of our international 
shadow theater (Karagöz) artist Cengiz Özek, deemed to be an 
UNESCO Cultural Heritage Exceptional Tradition Bearer,  with 
the participation of 20 famous companies from 15 countries, 
spectators will be able to watch acts like Gölgem ve Ben (My 
Shadow and Me), Nazha’nın Fantastik Serüveni (The Fantastic 
Adventure of Nazha), and Kum Rüyası (Sand Dream). 

KUKLA FESTİVALİ

GENIUS PAINTER IN ANKARA

The Daily Telegraph gazetesi tarafından yaşayan 100 
büyük dâhi arasında gösterilen Ukraynalı ressam 
Ivan Marchuk’un eserleri Ankara’da, CerModern’de 
sanatseverlerle buluşuyor. CerModern ve Ukrayna 
Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleşen sergide, 
Marchuk’un enstitü hayatından başlayıp olgunluk 
döneminde ortaya çıkardığı ve ‘‘Ruhumun Sesi’’ 
dediği farklı dönemde üretttiği eserleri 19 Kasım'a 
kadar görülebilecek.

Counted as one of the 100 geniuses alive today by the 
Daily Telegraph, the artwork of the Ukrainian painter 
Ivan Marchuk will be exhibited at CerModern in Ankara. 
The exhibition will be held with the cooperation of 
CerModern and the Ukrainian Embassy, and will display 
Marchuk’s artwork starting from the days when he was 
a student to the years of his maturity. The collection he 
refers to as “Voice of My Soul,” along with other periods, 
will be on display at the exhibition.  

DÂHİ RESSAM ANKARA’DA
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FILMEKIMI STARTS ITS TOUR OF TURKEY

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 16’ncı 
kez düzenlenen Filmekimi, 29 Eylül-8 Ekim tarihleri 
arasında  İstanbullu sinemaseverlerle buluşuyor. 
Saygın festivallerde gösterilmiş, ödüller almış ve 
merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin 
programıyla ekim ayının en çok konuşulan sinema 
etkinliği kapsamında İstanbul dışında da gösterimler 
yapılacak. 27-29 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum’a da 
uğrayacak olan Filmekimi'nin gösterimleri 6-8 Ekim’de 
Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 
20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir olmak 
üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

To be held for the 16th time by Istanbul Foundation for Culture and 
Arts (İKSV), Filmekimi will be presented to Istanbulite moviegoers 
between September 29, 2017 and October 8, 2017. Within the 
scope of the cinema fest which becomes a hot topic in the month of 
October with its rich program, new productions that have received 
awards in reputable festivals and have been desperately awaited 
by art lovers will be screened. Movie screenings will also be held in 
7 other cities of Turkey: Filmekimi will extend to Bodrum for the 
first time on October 27-29, 2017 and screenings will also be had 
in Edirne on October 6-8, 2017; in Eskişehir on October 13-15; in 
Ankara on October 13-17; in Diyarbakır on October 20-22; and in 
Izmir on October 20-24, 2017.

FİLMEKİMİ TÜRKİYE TURUNA 
BAŞLIYOR
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Sevgi ve umutla beslenen 
gerçek bir hikâyeden 
beyazperdeye uyarlanan 
“Ayla”, Türk sinema 
sektöründen temsilcilerin 
oylarıyla dünyanın en prestijli 
sinema ödüllerinden Oscar'da 
“Yabancı Dilde En İyi Film” 

Adapted to the silver screen 
from a true story based on love 
and hope, "Ayla", was selected 
by votes of the representatives 
of the Turkish film industry 
to be Turkey's candidate for 
Academy Award nomination 
in the “Best Foreign Language 

dalında Türkiye'nin adayı 
olarak seçildi. Yapımcılığını 
Mustafa Uslu’nun 
üstlendiği, yönetmenliğini 
Can Ulkay’ın yaptığı 
“Ayla”, Türk askerlerinin 
kahramanlıklarıyla kendilerini 
gösterdiği Kore Savaşı 

Film” category. Produced by 
Mustafa Uslu and directed 
by Can Ulkay, "Ayla" tells the 
story of how a young orphaned 
Korean girl strikes a chord 
in the hearts of Turks, South 
Koreans and Americans alike 
during the Korean War where 

AYLA IS HEADING TO THE OSCARS

“AYLA” OSCAR YOLCUSU

Ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın 
üstlendiği Türkiye’nin Oscar adayı “Ayla” 
filmi, Kore gazisi Süleyman Astsubay ve Koreli 
bir yetim olan Ayla’nın yıllar sonra tekrar 
buluşmasını konu alıyor.

Turkey’s candidate for  Academy Award nomination, "Ayla", 
the transportation sponsorship of which is undertaken by 
Turkish Airlines, is the story of the bond forged between the 
Korea veteran Sergeant Süleyman and the young Korean 
orphan Ayla and their meetup years later.
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sırasında, ailesini kaybetmiş 
minik bir kız çocuğunun hem 
Türkleri hem Güney Korelileri 
hem de Amerikalıları aynı 
duygularda nasıl büyük bir 
içtenlikle buluşturduğunun 
hikâyesini anlatıyor. 
2010 yılında Choon Cheon 
tarafından çekilen belgesel 
film ile gün ışığına çıkan 
hikâyenin kahramanları 
ise hâlâ hayatta. Zamanın, 
mekânın ötesinde, dil-din ve 
ırk ayrımı yapmadan vicdanın 

gerçek bir sevgiyle insanları 
nasıl da buluşturabildiğini 
etkileyici bir şekilde anlatan 
filmde İsmail Hacıoğlu, Eric 
Roberts, Kim Seol, Çetin 
Tekindor, Lee Kyung-
Jin, Cade Carradine gibi 
ulusal ve uluslararası üne 
sahip pek çok yıldız yer 
alıyor. Filmin müzikleri 
ise Fahir Atakoğlu imzası 
taşıyor. Türk Hava 
Yolları; “Ayla”nın ulaşım 
sponsorluğunu üstleniyor.

Turkish soldiers distinguished 
themselves with their heroic deeds.  
The protagonists of the 
story that came to light in a 
documentary shot by Choon 
Cheon in 2010 are still alive 
today. The movie is an account 
of how the conscience can 
bring people together through 
real love beyond the time and 
space without discrimination 
of language, religion, and race. 
It stars many nationally and 
internationally acclaimed 

actors like İsmail Hacıoğlu, 
Eric Roberts, Kim Seol, Çetin 
Tekindor, Lee Kyung-Jin, and 
Cade Carradine. Fahir Atakoğlu 
has appended his signature to 
the movie’s soundtrack. Turkish 
Airlines is the transportation 
sponsor of "Ayla".



SIVAS THE CITY OF BARDS

MESUDE BÜLBÜLÖZLEM GÜNEŞ ERDOĞU

Sivas Kızılırmak’tır, Selçuklu’dur, 
Mengücek’tir… Daha pek çok şey 
vardır şehrin taşına toprağına işlemiş 
olan. Ama hepsi bir yana, Sivas 
denince türkülerdir akla ilk gelen. 

Sivas is Kızılırmak, the Seljuks, and 
Mengücek… There are so many 
things instilled into the earth and 
rocks of the town. Putting all these 
aside though, the first thing that 
pops to mind when you say Sivas is 
the folk songs. 

ÂŞIKLAR ŞEHRİ SİVAS
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Sivas’ın Çamlıbel’ini, 
Yıldızeli’ni, Banaz’ını 
duymayanınız az olsa gerek. 
Hele ki “Zeynep” türküsünü… 
Sevmeyenimiz var m’ola? 
Sivas’ı sadece türkülerde 
tanımış olanlar, buraya 
yaptıkları ilk yolculuklarında, 
etrafı koca dağlarla çevrili 
bir şehir canlandırabilirler 
gözlerinde. Oysa Sivas şehir 
merkezine geldiklerinde 
dağlardan çok tepelerdir onları 
karşılayan. Yüksek bir platoda, 
sarı bozkırı çevreleyen bu 
tepeler biraz kuşatılmışlık 
hissi verse de şehir 
merkezindeki tarihî dokunun 
oluşturduğu derinlik bu hissin 
kolayca dağılmasını sağlamakla 
kalmayıp sizi bambaşka 
zamanlara götürüverir. 
4 Eylül 1919’da Cumhuriyet’in 
temellerinin atılışına tanıklık 
eden Kongre Binası, bir 
yanına valiliğin diğer yanına 
jandarmanın (Kolordu) tarihî 
binalarını alarak; içerisinde 
Buruciye Medresesi, Şifahane, 

Even though there’ ll be those 
among you who haven’t seen 
Çamlıbel, Yıldızeli and Banaz 
of Sivas, there’ ll be fewer who 
have never heard of their folk 
songs. Specifically the folk song 
titled “Zeynep”. Is there anyone 
who doesn’t love these folk 
songs? Those who have learned 
a few things about Sivas from 
such songs, on their first visit 
to the city can visualize a town 
surrounded by giant mountains. 
However, when they get to Sivas 
district center, they are greeted 
not by mountains but by hills. 
The hills surround a yellowish 
steppe on a high plateau, and 
even though they give you the 
feeling of being under siege, the 
depth formed by the historical 
contexture of the town does not 
only dissipate this feeling, it takes 
you to a totally different land. 
The Congress Building which 
has witnessed the laying 
of the Republic of Turkey’s 
foundations on September 
4, 1919, encompasses the 

Çifte Minareli Medrese, Kale 
Camii’nin ve Kale Hamam 
kalıntılarının bulunduğu 
Selçuklu Parkı’nı bir yay 
şeklinde öylesine çevreler 
ki, Sivas şehir meydanına 
Anadolu’da bir Selçuklu şehri 
panoraması kazandırır. Takdir 
edersiniz ki, bu kadar tarihî 
yapının böylesine bir bütünlük 
içerisinde görülebileceği 
şehirlerin sayısı bir elin 
parmaklarını geçmez. Şehir 
merkezindeki daha birçok 
tarihî eserin varlığını da 
hesaba katarsak, tarihe ilgi 
duyan bir gezginin Sivas’ı 
görmesinin neredeyse bir 
zaruret olduğu dahi iddia 
edilebilir. Minaresi’nin 
eğikliğiyle Pisa Kulesi’ne adeta 
nazire yapan 800 yıllık Ulu 
Cami, adını mavi çinilerinden 
alan ve bir o kadar yaşlı Gök 
Medrese, 400 yılı geride 
bırakmış Behram Paşa Hanı, 
Taşhan, Paşa Camii ve nice 
hanlar, konaklar, camiler… 
Tarihî şehir meydanına 

Seljuk Park that is home to 
Buruciye Madrasah, Çifte 
Minareli Madrasah, Kale 
Mosque and Kale Bathhouse, 
extending like a bow with 
historical buildings like the 
Governorship on one side 
and the Gendarmerie (Corps 
Headquarters) on the other. All 
these lend a unique historical 
Seljukian characteristic to the 
landscape of Sivas’ district 
center - on that is hard to come 
by elsewhere in Anatolia. In 
fact, the number of towns where 
this many historical buildings 
can be seen in such entirety 
are counted on the fingers of 
one hand. Moreover, when we 
take into account the number 
of historical buildings in the 
district center, it could be said 
that it is almost imperative for a 
history enthusiast to visit Sivas: 
the 800-year-old Ulu Mosque 
whose minaret replies in kind to 
the Tower of Pisa in Italy when 
it comes to leaning on one side, 
the Gök Madrasah that takes its 
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sadece 5-10 dakikalık yürüyüş 
mesafesinde bulunan tüm 
bu eserler; Türk Beylikleri, 
Selçuklu, Osmanlı ve erken 
Cumhuriyet dönemi yapılarına 
ilgi duyan tarih meraklılarını 
bekliyor.  
Sivas’tayken görecekleriniz 
sadece tarihî eserlerle sınırlı 
değil elbette. “Kızılırmak’sız 
olmaz.” deyip ideal bir uğrak 
noktası olan tarihî Eğri 
Köprü’nün şehir merkezine 
sadece 4 kilometre uzaklıkta 
olduğunu hatırlatalım. 
Geçmişte meşhur Bağdat 
Yolu’nun geçtiği bu etkileyici 
köprüden Sivas-Erzincan 
sınırındaki Kızıldağ’dan 
doğan Kızılırmak’ın kiremit 
rengini andıran sularını seyre 
dalabilir ve eğer sabahın 
erken saatleriyse çeşit çeşit su 
kuşlarını görebilirsiniz.  
Yalnız şunu söyleyelim: 
Sivas’a öyle günübirlik gelip 
de akşama hemen dönmeyi 
aklınızdan bile geçirmeyin! 
Buraya kadar gelmişken 

“Mengücek Şehri” Divriği’yi 
görmeden dönmek olmaz. 
20’nci yüzyılın şehirleşme 
hengâmesinden etkilenmemeyi 
büyük ölçüde başarabilmiş 
ender yerlerden biri olan 
Divriği, tarihî dokusu, göz alıcı 
doğası, kimisinde konaklama 
imkânı da bulabileceğiniz 
konakları ve leziz pilavıyla 
dünyanın dört bir yanından 
gelen misafirlerini büyük bir 
konukseverlikle ağırlıyor. 
Divriği demişken Divriği 
Külliyesi’nden bahsetmemek 
olmaz. UNESCO tarafından 
belirlenen “Dünya Kültür 
Mirası Listesi”ne (1985) 
Türkiye’den dâhil edilen ilk 
mimari yapı olan Divriği 
Külliyesi içindeki Ulu Cami’nin 
güzelliğini duymayan 
kalmamıştır. 13’üncü yüzyılda 
Mengücekoğlu beyi Ahmed 
Şah’la eşi Turan Melek’in 
Divriği’de inşa ettirdikleri 
cami ve şifahane; döneminin 
sanat anlayışına ilişkin 
önyargıları kıran özgünlüğü, 

name from its blue tiles, Behram 
Pasha Inn that has defied 400 
years, Taşhan (Stone Inn), Paşa 
Mosque and numerous inns, 
mansions and mosques… All of 
these historical buildings, which 
are only 5-10 minutes walking 
distance from the historical town 
square, are waiting for history 
enthusiasts keen on the artifacts 
of the Turkish Beylics, the Seljuk, 
Ottoman and early Republic eras.  
The things you will see in Sivas 
are, of course, not limited to 
historical artifacts. Let us say 
that ‘one cannot visit Sivas 
without seeing Kızılırmak’ 
and remind you that historical 
Eğri Bridge, the ideal stomping 
ground for tourists, is only 4 
kilometers from the district 
center. From this bridge, which 
formed part of the Baghdad 
Road in the days of old, you can 
watch the brick-colored waters 
born at Kızıldağ on the Sivas-
Erzincan border, flow below 
and if you are there at the early 
hours of the morning, can see 
different kinds of waterfowl.  
However, let us say this - do 

2

1

3 Mengücek şaheseri Ulu Cami’nin kapısının destansı güzelliği, söze 
gerek bırakmıyor.
A masterpiece of Mengücek, the legendary beauty of Ulu Mosque’s door leaves 
you unable to put your impression into words.

Tarihî Taşhan Çarşısı
Historical Tashan Bazaar

Bağdat’tan Samsun’a uzanan eski Kervan Yolu güzergâhında yer alan Eğri 
Köprü, neredeyse 1000 yıldır Kızılırmak’ın iki kıyısını birbirine bağlıyor.  
A part of the old caravan route that set out from Baghdad and lead to 
Samsun, Eğri Bridge has been connecting the two sides of Kızılırmak 
River for almost 1,000 years.    

3

2
not even think of visiting Sivas 
for a day and getting back in 
the evening! Having come all 
this way, one must see the 
“Mengücek Town” of Divriği. 
It is one of the rare places that, 
to a great extent, managed 
to evade the urbanization 
rat race of the 20th century 
and hosts its guests from all 
over the world with great 
hospitality and its historical 
riches, spectacular nature, and 
mansions some of which offer 
accommodation and delicious 
rice pilaf. We should not pass 
without mentioning the Divriği 
Külliyesi (Islamic-Ottoman 
social complex). It is hard to 
imagine that anyone has not 
heard of the grandeur of the 
Ulu Mosque that  is within 
the Divriği Külliyesi, the first 
architectural structure to be 
enlisted in the ‘World Cultural 
Heritage List’ by UNESCO 
(1985).  The mosque and 
healing center that were built 
under the patronage of the Bey 
of Mengücekoğlu Ahmet Shah 
and his wife Turhan Melek at 
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çağları aşan olağanüstü taş 
ustalığıyla “benzersiz” bir 
nitelik kazanmasının yanı sıra 
Selçuklu sanatını ve felsefesini 
de içinde barındırıyor. Bu 
yüzden de buraya bir tam gün 
ayırmak mümkün. Sivas-Divriği 
arası 144 kilometre ama mesafe 
gözünüzü korkutmasın. Sivas-
Divriği arasında her gün yapılan 
son derece konforlu olan tren 
(Raybüs) seferleri ile, sarp dağlar 
arasında kalan Divriği’ye 
gitmek her zamankinden 
daha kolay. Yolculuk 2 saat 
15 dakika sürüyor. 
Buraya kadar anlattıklarımızdan, 
Sivas’ın daha çok tarih 
meraklılarına hitap eden bir şehir 
olduğunu düşünebilirsiniz. 
Ancak, gelin görün ki, bu 
şehri “Sivas” yapan şey, 
özünde, bu toprağın sözle 
ve ezgilerle üretmiş olduğu 
kültürel mirastır. Orta 
Asya sözlü geleneğinin 
Anadolu’nun kadim halk 

kültürü ile harmanlanmasıyla 
oluşmuş, sırtını yüzlerce yılın 
birikimine dayamış bu köklü 
mirasla Sivas, UNESCO’nun 
“Yaratıcı Şehirler Ağı”na 
katılmaya hazırlanıyor. Eğer 
kabul edilirse, Türkiye’nin 
“Yaratıcı Şehirler Ağı”na 
katılan ikinci şehri, (listeye 
gastronomi dalında girmeyi 
başarmış olan Gaziantep’ten 
sonra) başvurusunu müzik 
alanında yapan Sivas olacak. 
Başvuru UNESCO tarafından 
kabul edilsin ya da edilmesin, 
Sivas sözlü kültürü ve 
müziği bu topraklardan 
tüm türkü dostlarının 
gönüllerine yayılmaya 
devam edecek. Sivaslılar, 
geniş topraklarında şiir 
ekmeye, türkü biçmeye 
devam edecek! UNESCO’ya 
yapılan başvurunun, 
bilinen 500’den fazla âşık 
yetiştirmiş Sivaslılar için 
âşıklarına, dervişlerine 

4

5

5

Kent meydanındaki Şifaiye Medresesi hem Selçuklu mimarisi hakkında 
fikir sahibi olmak hem de hediyelik eşya almak için doğru yer. 
The Şifaiye Madrasah in the town square is the right place to become 
acquainted with Seljuk architecture and to buy souvenirs.

Âşıklar şehri Sivas’ın medarı iftiharı Aşık Veysel 
City of Bards’ source of pride: Aşık Veysel

Divriği in the 13th century, 
are emblematic of the art and 
philosophy of the Seljuks and 
continue to defy time with a 
distinctiveness that rejects all 
prejudices against the era’s art 
and the uniqueness of their 
extraordinary masonry that 
transcends eras. That’s why 
one can allot a whole day to 
visit this site. The distance 
between Sivas and Divriği is 
144 kilometers but let this not 
intimidate you. It is easier than 
it has ever been before to get to 
Divriği, which is located among 
steep rock formations, with the 
comfortable trains (Raybus) 
that operate daily between 
Sivas and Divriği. The journey 
takes 2 hours and 15 minutes. 
From what has been related 
thus far, one could get the 
impression that Sivas is a 
town that caters mainly to 
history enthusiasts. However, 
what makes Sivas the town 
it is, at heart, is the cultural 
legacy produced in lyrics and 
melodies by this land. With 
its well-rooted heritage that 
is a blend of the Central 

Asian oral tradition and the 
ancient folk culture that leans 
its back on a centuries-old 
fund of knowledge, Sivas 
is getting ready to take its 
place in UNESCO’s “Creative 
Cities Network.” If admitted, 
having placed its application 
under the music category, 
Sivas will be the second city 
in Turkey to become part of 
the “Creative Cities Network” 
after Gaziantep which gained 
admittance in the gastronomy 
category. Whether the 
application is successful or 
not, the verbal culture and 
music of Sivas will continue to 
be instilled in the hearts of all 
folk song lovers of this land. 
The inhabitants of Sivas will 
continue to reap the poems that 
they sow in this vast land! 
It wouldn’t be out of place 
to say that the application 
to UNESCO can revive an 
awareness of their bards and 
dervishes in the inhabitants of 
Sivas who live in a land that 
has produced over 500 of the 
first! Even though, today you 
will not be able to see the bards 

4
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dair yeniden bir farkındalık 
oluşturacağını ummak pek 
de yersiz sayılmaz! Üstelik 
artık etrafta sırtlarında 
bağlamalarıyla dolaşan 
âşıkları göremeseniz de, 
sizlere tavsiyem, yöreye ait 
ezgileri yanınıza alacağınız 
müzik çalarınızdan bir de 
bu topraklarda dinlemeniz. 
Yüzünüze dokunan 
rüzgârla birlikte bozkırı, 
tepeleri ya da Kızılırmak’ı 
seyrederek dinleyeceğiniz o 
türkülerin adeta ete kemiğe 
büründüğünü hissedecek, o 
sözlerin ve ezgilerin nasıl 
bir ilhamla ortaya çıktığını 
duyumsayabileceksiniz. 
Halk müziğine ve 
kültürüne ilginiz biraz 
fazlaca ise o zaman da size 
düşen en azından birkaç 
âşığın köyüne uğramak 
olabilir. Oralardaki güzel 
insanlardan âşıklar 
hakkında çeşitli öyküler 
dinleyebilir, onların 
soyundan kişilerle 

tanışabilir ve kabirlerini 
ziyaret edebilirsiniz. 
Gelelim ne yiyeceğimize… 
Sivas mutfağını ağırlıkla 
et, hamur ve bulgur 
oluşturuyor. Sivas köftesi 
ve döner, kırmızı et 
sevenler için “tadılmazsa 
olmazlar”ın başında geliyor. 
“İşin içinde biraz bulgur 
da olsun.” diyenler ve 
özellikle de minik misafirler 
için içli köfte harika bir 
seçim olur. Hamur işinden 
vazgeçemeyenler için etli 
ekmek ve hıngel kesinlikle 
denemeye değer. Sebze 
sevenleri ise Sivaslılar için 
yemeğin hası, adına türküler 
yakılmış madımak bekliyor. 
Sözün kısası; Sivas’ta tarih 
var, lezzet var, sazlı sözlü 
eşsiz bir kültürel birikim 
var, misafirperverlik 
derseniz o zaten var… Eksik 
olansa, sizlersiniz! En fazla göç 
veren yerlerden biri olan bu 
şehir, hatırlanmayı ve ziyaret 
edilmeyi dört gözle beklemekte!

6

6 İçli köfte, kalburabastı, mantı, 
hıngel... Bu nefis lezzetlerin 
hepsi Sivas’ta. 
Kibbeh, riddled sweet pastry, 
mantı (Turkish ravioli), hıngel 
(layered dish of thin pastry and 
crumbled cheese )... These are all 
delicious Sivas delicacies.

that go around with their 
bağlama - a Turkish stringed 
musical instrument with three 
double strings also known as 
saz and cura - cast over their 
back, I’ d advise you to listen 
to the melodies of this region 
with the music player you 
will be taking with you when 
you visit the place. You will 
feel the folk songs becoming 
of f lesh and blood  while you 
watch the steppes, hills or 
Kızılırmak with the wind 
caressing your face, and you’ ll 
be able to feel the inspiration 
behind these lyrics and 
melodies. If you are interested 
in folk music and culture, you 
might want to drop by some 
of the bards’ villages. You can 
listen to stories about them 
from the good people living 
in these villages, meet their 
descendants, and visit their 
tombs. 
Let’s get to what you will 
be eating… Sivas cuisine is 
formed mostly of dishes made 

of meat, carbohydrates, and 
bulgur. Sivas meatballs and 
döner are at the top of the 
list of “meals that should be 
tasted” for red meat lovers. 
For those who believe there 
should be a bit of bulgur on 
their plate, especially for 
Sivas’ young visitors -içli köfte 
(kibbeh) would be a marvelous 
choice. For those who cannot 
give up on pastries etli ekmek 
(quick bread with a layer of 
ground meat on top) and hıngel 
(khinkali) are certainly worth a 
try. And the meal of all meals 
for inhabitants of Sivas, 
madımak, elegized in folk 
songs, awaits vegetable lovers! 
In short, Sivas has history, a 
unique oral cultural heritage 
ref lecting the legacy of the 
bards and dervishes, and 
offers a generous amount of 
hospitality… What’s missing 
is you! This city that has sent 
off many immigrants to other 
lands is looking forward to 
being remembered and visited! 

 BİLGİ 
AnadoluJet, İstanbul-Sivas 
arasında her gün karşılıklı 

seferler düzenliyor. 

INFO
AnadoluJet has daily 

round-trip flights between 
Istanbul-Sivas.

anadolujet.com 
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A PUREBRED FRIEND 

MUTLU DURSUN

Safkan özelliklerini koruyan ender 
köpek ırklarından biri olan Kangal; 
zekâsı, sadakati ve gücüyle 
Anadolu insanının gözdesi.

One of the dog breeds that have kept 
its unique purebred characteristics, 
the Kangal is the apple of the 
Anatolian people’s eye with its 
smartness, loyalty and prowess.

KANGAL
SAFKAN DOST 



1

Türk boylarının Anadolu’ya 
gelirken beraberinde 
getirdikleri hayvan 
sürülerini, o günden 
bugünlere namı Anadolu 
sınırlarını nicedir aşan 
Kangal köpekleri koruyor. 
Sivas’ın zorlu iklim 
şartlarına ve engebeli coğrafi 
yapısına uyum sağlayan 
bu uysal, dost canlısı ve 
zeki canlılar kendi özgür 
ortamlarında hiçbir özel 
eğitime tabi tutulmadan 
görevini yüzyıllardır 
mükemmel bir şekilde yerine 
getiriyor.Kim bilir “Dedem 
Korkut Hikâyeleri”nde bir 
dost olarak bahsedilen ondan 
başkası değildir belki de.  
Kısmen kapalı bir coğrafyada 
yaşaması nedeniyle 600’ü 
aşkın köpek ırkı arasında 
safkan özelliğini muhafaza 
edebilmiş ırklardan biri 

Kangals whose fame has reached out 
of Anatolia, has been protecting the 
flocks of animals that Turkic tribes 
brought with themselves. These 
docile, friendly and smart beings 
adapted to Sivas’ formidable climatic 
conditions and rough terrain, and 
have been performing their tasks 
perfectly in a free environment 
for centuries without having been 
subjected to special training. Maybe 
what’s referred to as a friend in The 
Book of Dede Korkut is nothing 
other than this dog.   
Kangal dogs are a rare species 
among the 600 dog species is as 
far as they have been able to keep 
their purebred qualities by living 
in a partially secluded geographic 
area. Kangals compel attention with 
the dark mask around their mouth, 
nose, eyes and ears; with their 
griseous, off-white, pale yellowish 
and brownish hair; and their heads 
that are bigger in proportion to their 

olan Kangal; fiziksel olarak 
ağız, burun, göz ve kulak 
çevresindeki kara “maskesi”; 
boz, kirli beyaz, açık sarı ve 
kahverengi tonlardaki rengi; 
orantılı vücut yapısına göre 
iri kafasıyla dikkat çekiyor. 
Heybetli duruşuyla da bir 
aslanı andırıyor. Dünya 
köpek literatürüne “Anadolu 
çoban köpeği” olarak geçen 
Kangal, Anadolu’nun 
tartışmasız en güçlü köpeği. 
300 kilogramdan fazla 
basınç uygulayabilen güçlü 
bir çeneye sahip olduğu 
söyleniyor. Ancak onu 
Akbaş, Malaklı, Karaman, 
Kars, Kafkas gibi çoban 
köpeklerinden ayıran gücü 
ve fiziksel özelliklerinden 
ziyade diğer hayvanların, 
hatta insanların da 
hareketlerini, duygularını 
“anlamasını” sağlayan zekâsı 

bodies. Their redoubtable posture 
resembles that of a lion. Having been 
cited in the world’s canine literature 
as the “Anatolian Shepherd Dog,” 
the Kangal, without doubt, is the 
strongest dog of Anatolia. It is said 
that it has a jaw that can exert a 
pressure of 300 kilograms. What 
sets it apart from the shepherd 
dogs like the Akbash, the Malaklı 
(Turkish Mastiff/Central Anatolian 
Shepherd Dog), the Karaman, 
the Kars and Kafkas Dogs is 
not its strength and physical 
qualities but its smartness and 
strong intuition that helps it 
discriminate the motives and 
emotions of human beings. 
Along with these, the emotional 
bonds it forges based on loyalty 
with its master and the flock that 
is under its protection makes the 
Kangal the most preferred species 
among shepherd dogs. Albeit having 
all the qualities that are sought 
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ve güçlü sezgileri. 
Bunların yanı sıra sahibiyle 
ve koruması altındaki 
sürüyle kurduğu bağa, 
duyduğu sadakate dayalı 
duygusal ilişki de Kangal’ı 
çoban köpekleri arasında 
en çok tercih edilen ırk 
hâline getiriyor. Bir çoban 
köpeğinde aranan  vasıflara 
fazlasıyla sahip olmakla 
beraber Kangal, tanıdığı 
insanlarla özellikle de 
çocuklarla çok iyi anlaşıyor. 
Onlarla oyun oynamayı da 
çok seviyor. 
 
Sürülerin Yenilmez 
Koruyucusu 
Henüz 3 aylıkken 
annesinden ayrılıyor 
Kangal. Koyun sürüsü içine 
katılıp sürüyle beraber 
hareket etmeyi öğreniyor. 
7-8 aylık olduğunda ise 

alan savunması konusunda 
yetkinleşerek sürünün 
koruyuculuğunu üstleniyor. 
Yetişkin bir Kangal’ın omuz 
yüksekliği 65-85 santimetre 
arasında değişebilirken 
toplam ağırlığı 35-45 
kilogram civarında oluyor. 
Daha büyük ve daha ağır bir 
Kangal, sanılanın aksine, 
kurtlar karşısında hantal 
kalıyor ve sürüyü gerektiği 
şekilde koruyamıyor. Peki, 
Kangal sürüyü nasıl koruyor?  
Özgürlüğüne düşkün bir 
köpek olan Kangal, koruma-
kollama faaliyeti sırasında 
çobandan bağımsız hareket 
etmeyi seviyor. Bir sürüde 
genellikle iki erkek bir dişi 
köpek bulunuyor. Erkekler 
sürünün içinde kalmıyor 
ama çok da uzaklaşmıyorlar. 
Sürünün gideceği yerleri 
önceden kolaçan ediyorlar. 

2

1

3 Kangallar insanlarla olduğu gibi korudukları hayvanlarla da çok güçlü bir dostluk kurabiliyorlar. 
Kangals can forge strong bonds of friendship with animals as well as humans. 

Kangal yavruları 3 aylık olduğunda annelerinden ayrılıyor. 
Kangal puppies are separated from their mother when they are 3 months old. 

3

2

after in a shepherd dog, the Kangal 
gets on well with the people it 
knows, specifically children whose 
company and games they enjoy.

Unbeatable Protector 
of Flocks 
Kangals get separated from their 
mothers when they are 3 months 
old. They become part of the 
flock of sheep and learn to keep 
company with them. When they 
are 7-8 months old they become 
accustomed to zone defense and 
take over the job of protecting the 
flock. While an adult Kangal’s 
height to the shoulder differs 
between 65 and 85 centimeters, it 
weighs around 35 to 45 kilograms. 
Contrary to belief, a bigger 
and heavier Kangal is a bit of a 
slowpoke against wolves’ attacks 
on the flock and cannot protect 
the sheep duly. So, how do Kangals 
protect the flock?   
A free spirited dog, the Kangal 
likes acting independently of the 
shepherd while protecting the flock. 
There are generally two males and 
one female dog accompanying a 
flock. The male dogs do not stay 
with the flock, yet generally do not 
wander too far away either. They 
prowl the area where the flock is 
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Bulabilirse tepelik, rüzgâr 
alan bir mevkide durarak 
hem sürüyü uzaktan izliyor 
hem de gerçekleşmesi 
muhtemel bir kurt 
saldırısına karşı tetikte 
bekliyorlar. Kurt gibi keskin 
bir koku duyusuna sahip 
Kangal, rüzgârın estiği 
yöne göre yaklaşmakta 
olan düşmanının kokusunu 
alabiliyor ve kendi kokusunu 
onlara ulaştırıp caydırıcı 
olabiliyor. Genellikle 
sürünün içinde tek kalan 
dişi, hayvanları tek tek 
kokularından tanıyor, 
onların başka hayvanlarla 
karışmasına izin vermiyor. 
Koyunların geceleri 
otlatıldığı yaz aylarında 
Anadolu bozkırında çobanın 
en büyük güvencesi olan 
Kangal sadece kurtlara değil 
yaban domuzu ve ayı gibi 

vahşi hayvanlara karşı da 
sürüyü koruyor. Bu örnekler 
Kangal’ın muazzam gücünü 
gösteriyor ve tanıklıklarla 
dilden dile yayılıyor.   
Zekâlarının halk arasında 
anlatılagelen keskinliğini 
ise özellikle sürü hâlinde 
dolaşan kurtlara karşı 
dövüşürken yaptıkları 
işbölümü ile gösteriyorlar. 
Sürüde birden çok Kangal’ın 
bulunduğu durumlarda 
saldırgan ya da saldırganları 
genelde sürünün içinde 
kalan dişi oyalarken, arkadan 
dolanan erkek geniş ve güçlü 
göğsü (döşü) ile rakiplerinin 
belkemiğine yükleniyor. 
Kangallar bu durumdan 
kendini kurtarıp kaçan kurdun 
peşine düşmüyor; çünkü 
onlar kurdu öldürmekten 
çok sürüyü yalnız 
bırakmamayı önemsiyor. 

4

4

5

5

Kangal bir dönem posta pullarına konu olmuştur. 
The kangals were issued in postage stamps for a term.

Dikenli demir tasması Kangal’a kurtlarla mücadelede önemli bir 
avantaj sağlıyor.  
The spiked collars give Kangals the upper hand in circumventing wolves. 

headed beforehand. If they can find 
a hilltop, exposed to the wind, they 
both watch over the flock from there 
and stay alert against a wolf attack.
Having a keen sense of smell like 
wolves, Kangals can get the scent of 
the approaching enemy depending 
on the direction of the wind and can 
act as deterrents by sending off their 
own scent to predators. In general, 
the female dog that remains within 
the flock recognizes each sheep from 
their scent, and does not let them 
mingle with other animals. 
kangals are the most important 
source of assurance for the shepherds 
on the Anatolian steppes during the 
summer months when the sheep 
graze at nighttime. Kangals do not 
only protect the flock against wolves 
but also wild animals like boars and 
bears. These examples show the 
mighty power of kangals which have 
become renowed by virtue of the 
tales related by eyewitnesses. Their 
sharp wit and perspicacity – one of 
the subjects of Anatolian tales - come 
forth especially in the division of 
labor they employ when they are 
fighting against a pack of wolves. 
In cases where there are more than 
one kangal in the flock, while the 
female that remains within the 
flock stalls off the assailant(s), the 
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Yabancılara Karşı 
Kuşkucu 
Yaklaşan yabancının 
dost mu düşman mı 
olduğundan tabiatı 
gereği daima kuşkulanan 
Kangal, azarlandığında 
ya da üzerine bir öfke 
yöneldiğinde saldırgan 
da olabiliyor. Ancak bu 
saldırganlığı zarar verme 
ya da hayata kastetme 
gibi bir niyetten ziyade, 
“kuşkulandığı” yabancıyı 
etkisiz hâle getirme 
gayesiyle sergiliyor. 
Bir Kangal tarafından 
kıstırılıp sahibi gelene 
kadar beklemek zorunda 
kalanları belki siz de 
duymuşsunuzdur. 
Zorlu iklim koşullarında 
açlığa ve susuzluğa 
dayanıklı olan Kangal, 
fiziksel gücü ve zekâ düzeyi 

ile köpekseverlerin de 
epeydir dikkatini çekiyor. 
Meraların tarım arazisine 
çevrilmesi, büyük şehirlere 
yaygın göçle bağlantılı 
olarak hayvancılığın da 
giderek azalması, başka 
ırktan köpeklerle kontrolsüz 
bir şekilde melezleştirilmesi 
yüzünden yıllar içinde 
sayısı belirgin biçimde 
azalan bu seçkin ırkın yurt 
dışına çıkarılması 1978’de 
yasaklandı. Sivas’ın farklı 
noktalarında yetiştirme 
çiftliklerinde sağlıklı 
bir şekilde çoğalması için 
çalışmalara devam ediliyor. 
Siz de sevimli Kangal 
yavrularını kendi 
ortamlarında görüp içinizdeki 
çocuğu şımartmak için onlarla 
oynamak istemez misiniz? 
“Kim istemez!” dediğinizi 
şimdiden duyar gibiyim. 

6

6 Sürüsünü güden çobanların en büyük güvencesi Kangallar.  
Kangals are the most important sources of assurance for the shepherds that herd their f lock.

male comes around from the back, 
charges towards and attacks its 
rival’s backbone with his large and 
mighty chest. Kangals do not chase 
the wolves that escape and run for 
salvation since they do not care 
about killing them but about not 
leaving the flock to fend for itself. 
 
Skeptical Against 
Strangers 
Trying to decipher whether those 
approaching are friends or foes, as 
creatures of habit, Kangals tend 
to be suspicious of strangers and 
can get aggressive when yelled at 
or when they are rubbed the wrong 
way. However, they do not attack 
with the intent to harm or threaten 
others’ lives but aim to neutralize 
the suspect while discerning his 
motives. You might have heard of 
people who have been cornered by 
Kangals and had to wait until their 
master’s arrival to be released. 

Resilient against famishment and 
thirst in tough climatic conditions, 
for a long time, Kangals have 
been drawing the attention of dog 
lovers with their physical stamina 
and level of intelligence. In 1978, 
the export of this preeminent 
species, numbers of which have 
dropped in time due to the 
transformation of the pastures 
into agricultural lands, the 
gradual decrease in livestock 
breeding as a result of extensive 
migration to metropoles, and the 
uncontrolled mongrelization with 
dogs of other species, was banned. 
Endeavors are still being carried 
out for healthy specimens to be 
reproduced in breeding farms at 
different locations in Sivas.  
Wouldn’t you like to see the lovely 
Kangal puppies in their own 
environment and play with them 
to spoil your inner child? I kind of 
hear you say ‘Who wouldn’t?’

HALİT ÖMER
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CYCLING ROUTES

İDİL ŞİRİN

Ülkemizin birbirinden güzel 6 bisiklet 

rotasında pedal çevirirken Anadolu’nun 

zengin ve renkli tarihinin de izini 

sürebilirsiniz.

You will not only be pedaling on the 6 

cycling routes one more beautiful than the 

other, but also trace back Anatolia’s rich 

and colorful history.

BİSİKLETİN

ROTASI



1

KAPADOKYA ROTASI 
(NEVŞEHİR) 
Türkiye’nin kalbine en 
yakın yerdeki turizm 
noktası Kapadokya’da her 
mevsimin ayrı bir güzelliği 
var. Kış mevsimi bisiklet 
turları için çok elverişli 
olmasa da diğer üç mevsim 
boyunca kilometrelerce 
uzunluğundaki bisiklet 
rotalarında bilinmeyen 
zamanların izini sürmek 
mümkün. Bölgenin 
mistik atmosferinin 
merkezden uzaklaşıp 
peribacalarına yaklaştıkça 
olağanüstüleştiğini 
pedal çevirdikçe siz de 
göreceksiniz. Pancarlık 
Vadisi, Ortahisar ve Ürgüp 
arasındaki bisiklet parkuru 
üçgeni bisikletseverlerin 
sıklıkla ziyaret ettiği bir rota. 
Bu üçgenin yanı sıra 
Ortahisar’dan yola çıkıp 
Ürgüp üzerinden Avanos 

CAPPADOCIA ROUTE 
(NEVŞEHİR) 
Each season has a beauty of its 
own in Cappadocia, the touristic 
destination that is closest to the 
heart of Turkey. Even though 
the winter season is not really 
propitious for cycling tours, it is 
possible to enjoy cycling throughout 
the other three seasons and trace 
the unknown time for kilometers 
length of tracks. You will see 
for yourselves how the mystical 
atmosphere transports you out 
of this world as you pedal along 
getting further away from the 
center and closer to the fairy 
chimneys. The cycling triangular 
track between Pancarlık Valley, 
Ortahisar and Urgup is a course 
frequently preferred by cyclists. 
Apart from this triangle, you can 
set off from Ortahisar, passing 
through Urgup, Avanos, the Love 
Valley and stay at the boutique 
hotels at Uçhisar. The cycling tour 
in Cappadocia makes it a necessity 

ve Aşk Vadisi’ne sürüp 
Uçhisar’daki butik otellerde 
konaklayabilirsiniz. 
Kapadokya’da bisiklet turu 
zorlu rampalar ve yollarla 
baş etmeyi göze almayı 
da gerektiriyor. Bisikletle 
girmenin mümkün olmadığı 
Kızıkçukur, Güllüdere ve 
Meskender vadilerinde 
yürüyüş yaparak demir 
atlarınızı bağlayıp farklı 
kaslarınızı çalıştırmış 
olursunuz. Müzeleri ve 
özellikle de yer altı şehirlerini 
de unutmayın.   
 
FRİG VADİSİ ROTASI 
(AFYON) 
Üç bin yıllık tarihî 
kalıntıların arasında pedal 
çevirmenin keyfine diyecek 
yok. Frig Yolu’nda bisiklet 
rotaları öylesine ustalıkla 
hazırlanmış ki, kaç gün pedal 
çevirmek istiyorsanız buna 
uygun bir rota sizi bekliyor. 

to take the risk of peregrinating 
challenging ramps and roads. 
Securing your iron horses to walk in 
the valleys of Kızıkçukur, Güllüdere 
and Meskender that cannot be 
cycled through, can help you work 
a different set of muscles. Do 
not forget to visit the museums - 
especially the underground cities. 

PHYRGIAN VALLEY ROUTE 
(AFYON) 
It is such a delight to pedal among 
the remains of a three-thousand-
year-old history. The cycle routes on 
the Phrygian road have been built 
so ingeniously that regardless of 
how many days you want to spend 
cycling, an expedient route awaits 
you. Not to get bored on your own, 
you can take part in the cycling 
fest organized every year. You can 
set out from Afyon district center 
and set up camp when you get to 
Ayazini, passing through Çıkrık, 
Doğanlar, and Alanyurt villages, 
where a beauty that’s hard to retell 
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Dileyenler her yıl düzenlenen 
bisiklet şenliklerine de 
katılabilir. Afyon merkezden 
yola çıkıp Çıkrık, Doğanlar, 
Alanyurt köylerinden 
geçerek Ayazini’nde kamp 
kurabileceğiniz etkinlik 
sırasında tarifi zor bir 
güzellik sizi bekliyor. 
Bölgenin Kapadokya’yı 
andıran coğrafi yapısı Frig 
bölgesini kuşatmış. Sık sık 
fotoğraf çekmek için mola 
verebilirsiniz. 
Frig Vadisi rotalarının 
hem asfalt hem toprak 
yollardan oluşması hatta 
yer yer kumluk alanların 
da varlığı bisiklet ve 
ekipmanların şartlara 
uygun hazırlanmasını 
gerekli kılıyor. Bölge coğrafi 
güzelliği kadar efsanevi 
Kral Midas döneminde 
geniş bir alana yayılan ve 
özgün eserler bırakan Frig 
uygarlığının kalıntıları 

açısından da oldukça 
zengin. Aslan kabartmaları, 
Döğer köyündeki Aslantaş, 
Yılanlıtaş, Matlaş, Kapıkaya 
1 ve Kapıkaya 2 gibi anıtlar 
bunlardan bazıları. 
 
HİTİT ROTASI (ÇORUM) 
Boğazkale ilçesindeki Hattuşa 
ve Alacahöyük kalıntılarını 
kapsayan alanda, Çorum 
Valiliği tarafından 2010 
yılında Hitit Yolu ve Bisiklet 
Parkuru Projesi hayata 
geçirildi. Süslü bir tablonun 
içinden geçiliyormuş hissi 
veren bisiklet rotaları, 
daha çok dağ bisikleti için 
uygun. 385 kilometrelik 
17 yürüyüş parkurunun 
yanı sıra 6 ayrı bisiklet 
parkurunun toplam uzunluğu 
406 kilometreye ulaşıyor. 
Hattuşa’nın 1986 yılında 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne dâhil edilmesinin 
ardından bölge 1988 yılında 

2

1

3

Frig Vadisi’nde tarihi kalıntıların arasında pedal çevirebilirsiniz. 
You can cycle among the historical remains in the Phrygian Valley.

Kapadokya’da bisikletle gezerken sadece peribacalarının değil bir 
masalın da içinden geçeceksiniz.
As you cycle in Cappadocia, you will not only be strolling around the fairy 
chimneys but will feel that you are traversing a fairy-tale land.

Hattuşa’nın meşhur aslanlı kapılarının gölgesinde soluklanabilirsiniz.
Taking a breather in the shade of the famous lion gates of Hattuşa is a 
worthwhile decision.

3

2 will be awaiting. The topography 
of the region that resembles 
Cappadocia has laid siege to the 
Phrygian region. You can often take 
breaks for taking photographs.  
The fact that the Phrygian Valley 
routes are formed of both asphalt 
and earth roads and even sandy 
terrain at some parts, makes it a 
necessity to choose a bicycle and 
equipment suitable to the terrain. 
The area is not only geographically 
rich but also full of the remains 
of the Phrygian civilization 
that expanded to a large area 
during the era of the legendary 
King Midas, and has left unique 
remnants with monuments such 
as the lion reliefs, Aslantaş at the 
Döğer village, Yılanlıtaş, Matlaş, 
Kapıkaya 1 and Kapıkaya 2.  
 
HITTITE ROUTE (ÇORUM) 
In 2010, the Hittite Road and 
Cycling Track Project was brought 
to life by Çorum Governorship in 
the area that holds the remains 
of Hattuşa and Alacahöyük 
in Boğazkale district. The 
cycling routes that give one the 
impression of passing through 
an ornate painting are more 

agreeable for mountain bikes. 
There are 17 walking tracks, 385 
kilometers long, while the total 
length of the 6 cycling tracks 
reaches 406 kilometers. Following 
the admittance of Hattuşa to the 
UNESCO World Heritage List 
in 1986, the area was declared 
a national park in 1988. While 
cycling on the difficult tracks 
on the ridges of Ortaköy, you 
can visit the archeological sites 
of Alacahöyük and Şapinuva, 
and Yazılıkaya renowned for the 
mythological figures engraved on 
its walls. While on this track, one 
should seize the opportunity to get 
acquainted with the traditional 
dishes of Çorum cuisine. Those 
who’d like to go camping, can 
set camp beside the shores 
of Çatak, Soğucak, Evci and 
Kızılhamza ponds. It would 
be wise to keep in mind that 
in some village settlements, 
depending on the season, family 
boarding houses are operated. 

YENİCE FORESTS ROUTE 
(KARABÜK) 
The cycling tracks in the Yenice 
Forests, which is one of the “100 

CEM ÖZER
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millî park ilan edildi. 
Ortaköy sırtlarındaki zorlu 
parkurlarda pedal çevirirken 
Alacahöyük ve Şapinuva ören 
yerlerini, duvarlarındaki 
mitolojik figürlerle tanınan 
Yazılıkaya’yı ziyaret 
edebilirsiniz. Çorum 
mutfağına özgü yiyeceklerle 
tanışmak için de bir fırsat 
olarak değerlendirilebilecek 
bu rotada kampseverler 
Çatak, Soğucak, Evci ve 
Kızılhamza göletlerinin 
kıyısında kamp kurabilir. 
Bazı köy yerleşimlerinde 
mevsime bağlı olarak aile 
pansiyonculuğu yapıldığını 
da akılda tutmakta fayda var.   
 
YENİCE ORMANLARI 
ROTASI (KARABÜK) 
Avrupa’nın 100 orman sıcak 
noktasından (korunan 
alanlar sistemi içinde 
olmayan, zengin biyolojik 
çeşitliliğe sahip ve acil olarak 
korunması gereken ormanlık 
alanlar) biri olan Yenice 
Ormanları’ndaki bisiklet 
rotaları meşe, kayın, sandal, 
gürgen, porsuk, çınar gibi 
ağaçların arasından geçiyor. 
Batı Karadeniz’in insan eli 
değmemiş anıtsal ağaçları ve 
özgün ekosistemiyle bilinen 

bu bölgesi, biyoçeşitlilik 
açısından ülkenin en 
zengin noktalarından biri. 
Karabük Valiliği ve Yenice 
Kaymakamlığı tarafından 
hayata geçirilen projeyle 
Yenice Ormanları, yaklaşık 
300 kilometrelik bir dağ 
bisikleti rotasına kavuştu. 
Proje kapsamında belirlenen 
rotalarda başlangıç ve 
bitiş noktalarının yanı sıra 
kavşaklara da işaretler 
konulmasıyla yolu takip 
etmek daha da kolaylaştı. 
Her yıl düzenlenen bisiklet 
festivali sayesinde adeta 
bir şenlik alanına dönen 
Yenice’yi tanıyanların sayısı 
hızla artıyor. 
Pedal çevirmek için Yenice 
Ormanları rotasını tercih 
ettiğiniz takdirde, mevsimine 
göre, ormanda kar ve yağmur 
sularının oluşturduğu 
göletlerin kıyısında mola 
verebilir, dev anıt ağaçların 
arasından ilerleyerek güneş 
ışığının dahi düşmediği 
yollardan geçebilirsiniz. 
Tur için nisandan kasım 
ayına kadar en uygun 
koşulları sunan rotanın 
40 kilometre yakınında 
bulunan Safranbolu’nun 
tarihî evlerinde 

4

4

5

5

Yenice Ormanları’nda her mevsimin ayrı bir güzelliği var. 
Each season has a beauty of its own in Yenice Forests.

Karabük’te, bahar yağmurlarıyla beslenen ormanın kokusuyla adeta yeniden 
doğacaksınız.  
You will be reborn with the scent of the forest that is nourished by the rainfall in 
spring at Karabük. 

Most Threatened Forest Hotspots” 
– in other words, forest areas 
that have a rich bio - diversity 
that are not part of protected 
areas and are under urgent need 
to be preserved-, pass through 
oak, common beech, sandalwood, 
hornbeam, taxus and plane 
trees. This area is known for the 
monumental trees that has not 
been touched by humans and 
unique ecosystem of the West 
Black Sea and is one of the richest 
spots in Turkey  in terms of bio-
diversity. With the project carried 
out by the Karabük Governorship 
and district governorship, the 
Yenice Forests have came to 
possess a mountain bike track of 
about 300 kilometers. By placing 
signs at the start and end, and 
the intersections of the tracks 
designated within the scope of 

KADİR KOYMALI

KADİR KOYMALI
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konaklayabileceğiniz gibi, 
Kentormanı, Darıyazısı, 
Şekermeşe, Sorgun Yaylası, 
Eğriova Göleti’nde kamp da 
yapabilirsiniz.  
 
VAN GÖLÜ ROTASI 
Van Gölü çevresindeki hat, 
zaman içinde düzenlenen 
turlar ve festivallerle daha 
bilinir ve tercih edilir hâle 
geldi. Van Gölü çevresinde 
pedallanacak pek çok 
etkinliğe sosyal medya 
üzerinden ulaşmak mümkün. 
Binlerce yıllık tarihî yapılarla 
bezeli Van Gölü’nün etrafında 
tur 400 kilometreyi aşacağı 
için programlı bir şekilde yola 
çıkmanızda fayda var. Günde 
50-60 kilometrelik sürüşlere 
bölündüğünde gölün çevresini 

1 haftada tamamlamak 
mümkün. Tur boyunca 
2200 metre yüksekliğe 
tırmanılacağı için yolda 
ortaya çıkacak enerji açığınızı 
Van’ın zengin kahvaltısı, inci 
kefali ve lezzetli etleriyle 
kapatabilirsiniz. 
Pek çok koyu ve yakınlarında 
pek çok uzantısı olan gölün 
çevresinde alternatif 
rotalar da çizmek pekâlâ 
mümkün. Tatvan’dan yola 
çıkıldığı takdirde sırasıyla 
Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz 
ilçeleriyle Van’ın Erciş, 
Muradiye, Merkez, Edremit 
ve Gevaş ilçelerinden 
geçiliyor. Bisiklet turu 
boyunca Ahlat’taki Selçuklu 
mezarlığını, Adilcevaz’daki 
Aygır Gölü’nü, Erciş’teki 

6

6 Van Gölü’nün güzeli Akdamar’a teknelerle ulaşmak mümkün. 
It’s possible to access the allure of Lake Van, Akdamar by boat. 

the project, it has become easier 
to follow the road. The cycling fest 
held each year increases the number 
of people who know Yenice and 
turns the location into merriment 
grounds.  
Should you prefer to cycle on the 
Yenice Forests track, depending on 
the season, you can take a break by 
the shore of the ponds formed by the 
snow and rainwater in the forests, or 
proceed through giant monumental 
trees, and tracks untouched by the 
rays of sun. You can stay in the 
historical houses of Safranbolu 
40 kilometers from the track 
that provides the most expedient 
conditions for touring from April 
to November, or you can set camp 
beside the track, at Kentormanı, 
Darıyazısı, Şekermeşe, Sorgun 
Highlands, and Eğriova Lagoon. 

LAKE VAN ROUTE 
The track around Lake Van in 
time has become all the more 
recognized and preferred by dint 
of the tournaments and festivals 
held here. It is possible to access 
information on many activities 
about cycling around Lake Van on 
social media. Since touring around 
Lake Van, full of thousands-year-
old historical remains, covers 
more than 400 kilometers, it 
would be in your favor to set out 
with a plan. It is possible to cycle 
around the whole lake in a week 
by cycling 50-60 kilometers a day. 
Since during the tour an altitude 
of 2,200 meters will be climbed, 
you can recompense the resulting 
energy gap by consuming the rich 
Van breakfast, pearl mullet and 
the delicious local meats.  
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meşhur Balık Bendi’ni, 
Van Kalesi’ni, uzaktan da 
olsa Akdamar Adası’nı bile 
görebiliyorsunuz. İklim 
koşullarının ekim ayından 
sonra bisiklet turu için 
çok uygun olmadığını 
hatırlatmakta fayda var.

GÖKOVA ROTASI 
Hem yurtiçinden hem de 
yurtdışından bisikletçilerin 
gözde rotalarından biri olan 
Gökova yolları, bisiklet 
sporuna gönül verenleri 
buluşturuyor. Beş gün 
boyunca pedal çevirerek 
Gökova’yı keşfedebilirsiniz.
Merkezdeki tarihî Muğla 
evlerini gezdikten sonra 
Marmaris yoluna girilerek 
başlanan“geleneksel” rotada 
bisiklet kullanımının 
en yaygın olduğu 
ilçelerden biri olan Ula’da 
soluklanıp, meşhur Sakar 
Rampası’ndan inerek 
Akyaka’ya ulaşabilirsiniz. 
Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’nda 
profesyonel bisikletçilerin 
aksi yönde tırmandığı 

Sakar’dan inmek de son 
derece dikkatli olmayı 
gerektiriyor. Türkiye’nin 
sakin şehirlerinden biri 
olan Akyaka’da mevsim 
uygunsa Azmak suyu 
kıyısında serinledikten 
sonra kasabanın geleneksel 
mimarisini tanımaya 
çalışabilir, okaliptuslu yolda 
şöyle bir tur atıp Orman 
Kampı’nda çadır kurabilir, 
pansiyon ya da otellerde 
konaklayabilirsiniz. 
Bir sonraki gün Marmaris 
merkezden geçip toplam 52 
kilometre pedal çevirerek 
Datça’ya gidebilirsiniz. 
Bunun için İçmeler’den 
hemen sonraki Asparan 
Rampası’ndan inmek 
gerekiyor. Yol üstündeki 
Çubucak Orman Kampı 
soluklanmak için en doğru 
nokta. Bu küçük molanın 
ardından yarımadanın en 
dar yeri olan Balıkaşıran 
rampasını da geride bırakıp 
Aktur Orman Kampı’nın 
mis gibi çam kokan 
atmosferinde deliksiz bir 
uyku çekebilirsiniz. 

It is possible to follow up 
alternative routes around the lake 
that has many cove extensions in 
its environs. If you set out from 
Tatvan, you can visit the Ahlat 
and Adilcevaz districts of Bitlis, 
and the Erciş, Muradiye, Merkez, 
Edremit and Gevaş districts of 
Van. Throughout the cycling tour, 
you can visit the Seljuk cemetery 
at Ahlat; Lake Aygır at Adilcevaz; 
the famous Balık Bendi (the rapids 
where the pearl mullets run up 
stream to lay their eggs) at Erciş; 
and you can see the Van Fortress, 
and - even though from afar - the 
Akdamar Island. It is important 
to keep in mind that the climatic 
conditions are not suitable after 
October for cycling tours.

GÖKOVA ROUTE 
The roads of Gökova are the 
favorite of both national and 
foreign cyclists, who have set their 
hearts on the sport of cycling. You 
can explore Gökova by cycling for 
five days. 
On the ‘traditional’ track 
beginning with the Marmaris 
road after paying a visit to the 
historical Muğla houses in the 

center, you can take a break at Ula, 
one of the districts where cycling is 
most common and get to Akyaka 
after going downhill the famous 
Sakar Ramp. Going downhill at 
Sakar, which is actually climbed 
by professional cyclists taking part 
in the Presidential Cycling Tour 
at the opposite direction, requires 
utmost attention. At Akyaka, one 
of Turkey’s Cittaslow members, 
if the season allows you to, you 
can try to get acquainted with 
the traditional architecture of 
the town after cooling down next 
to the Azmak suyu, and have a 
stroll along the road covered with 
eucalyptus trees on both sides. You 
can camp at the Orman Kampı 
(Forest Camping), or stay in one of 
the boarding houses or hotels.  
Next day you can cycle for 52 
kilometers and reach Datça 
passing through the Marmaris 
district center. To do this, one has 
to go downhill from the Asparan 
ramp right after İçmeler. Çubucak 
Forest Camp is the right spot 
to take a break. After a short 
breather, you can leave behind the 
narrowest place of the peninsula, 
namely Balıkaşıran ramp, 

7

7 Gökova’da her adımda bir tarihi kalıntıyla karşılaşıyorsunuz. 
At Gökova, you come across historical remains at every step of the way. 

MURAT AN
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Üçüncü gün Datça-Bodrum 
feribot saatini gözeterek 
Datça merkezi, Emecik 
köyündeki Apollon kutsal 
alanını, Knidos/Karaköy’ü 
gezmek mümkün olabilir. 
Her ne kadar bilindik bir 
rota olsa da, tabelaları 
takip edin; en ufak bir 
dikkatsizlik yüzünden 
geri dönüp tekrar pedal 
çevirmek zorunda 
kalabilirsiniz.  Feribota, bu 
rotayı ve tabelaları takip 
ederek ulaşabilir, Bodrum’a 
geçebilirsiniz.  
Dördüncü gün Bodrum 
merkezden Ören’e yaklaşık 
70 kilometrelik zorlu bir 
etap sizi bekliyor. Mazı 
yokuşu da, o meşhur 
türküdeki Çökertme de 
yolunuz üzerinde. Deniz 
kıyısında bir mola verip 
Bodrum lezzetlerini 
tattıktan sonra kıyı boyunca 

Türkevleri ve Gökova 
Termik Santrali önünden 
geçerek Ören’e ulaşılıyor.  
Son gün Ören’den “Sakin 
Şehir” Akyaka’ya zorlu 
rampalardan geçilerek 
dönülüyor. Ören merkezden 
Milas-Akyaka yol ayrımına 
varıldıktan sonra başlayan 
rampa, zaman zaman 
400 metreyi aşıyor ama 
endişe etmenize gerek yok 
çünkü emin olun turun ilk 
dört günü pedal çevirerek 
kazandığınız kondisyon 
bu rampaları daha rahat 
aşmanızı sağlayacak. Kultak 
köyüne ulaştıktan sonra artık 
inişin başladığını düşünerek 
rahatlayabilirsiniz. Sonra 
üzülmeyin diye, son günün 
varış noktası Akyaka’dan 
önce Türkiye’nin en 
güzel koylarından biri 
olan Akbük’ün keyfini 
çıkarmanızı öneririz. 

and enjoy a sound sleep in the 
atmosphere smelling of pine trees 
in Aktur Forest Camping.  
On the third day, by taking the 
schedule of the ferries that run 
between Datça and Bodrum into 
consideration, you can explore 
the center of Datça, the Apollon 
sanctuary at Emecik village, and 
Knidos/Karaköy. Even though it 
is an all too common route, be sure 
to follow the road signs or, due to 
carelessness, you may have to cycle 
all the way through once again.  
You can get to the ferry dock by 
following the road signs on this 
same route  and can pass over to 
Bodrum from here.  
On the fourth day, setting out 
from Bodrum center, a formidable 
lap of about 70 kilometers will 
get you to Ören. Both the Mazı 
ramp and Çökertme, which is well 
known for being cited in a local 
folk song, are on the road. After 
taking a break by the side of the 

water and tasting the delicacies 
of Bodrum, you’ll get to Ören by 
passing through Türkevleri and 
Gökova Thermal Power Plant.  
On the last day, setting out from 
Ören, you will pass through 
compelling ramps to get back to 
“Cittaslow” Akyaka. When you get 
to the Milas-Akyaka intersection 
setting out from the Ören center, 
the altitude of the ramp that 
starts exceeds 400 meters at times 
- but you can rest assured that 
the physical condition you have 
gained by cycling for the tour’s first 
four days will enable you climbing 
these ramps with a lot more ease. 
When you get to Kultak village, you 
can relax considering that it will be 
all downhill from here. We would 
like to remind you before reaching 
Akyaka to enjoy Akbük, the final 
destination of the last day, which 
is one of the most beautiful coves 
of Turkey – you would not want to 
regret not doing so later. 

8

8 Gökova rotası üzerinde soluklanabileceğiniz çok sayıda dinlenecek yer ve kamp alanı bulunuyor. 
There are many recreation and camping areas on the Gökova route. 





Kimi zaman fotoğrafçı 
herkesin gördüğünden farklı 

olanı görür. Böyle anlarda 
Anadolu’nun farklı köşeleri en 

büyük ilham kaynağı olur.

Sometimes photographers 
see what others can’t. On 
such occasions, Anatolia’s 
different regions become a 

source of inspiration.

ÇINAR YÜKSEL

ÇİZGİLER VE 
RENKLER

COLORS AND 
STRIPES

PORTFOLYO / PORTFOLIO

Eskişehir Kültür Sanat Müzesi 
inşa edilirken…

Eskişehir Culture and Art Museum 
under construction…





Nevşehir Üniversitesi spor 
salonunun önünden geçen bir genç 

ve sadık dostu.

A youngster and his loyal friend passes by 
the Nevşehir University’s sports hall.





Zonguldak’ın yağmurlu 
sabahları... İşine yetişmeye 

çalışan bir kadın.

Rainy mornings of Zonguldak... A 
woman trying not to run late for work.





Konya Yunak’ta, kilim motiflerini 
andıran meydanda gezintiye çıkan 

ağabey ve kardeşi. 

An older brother and his sibling going 
for a walk at the square that resembles 
the patterns of a rug at Yunak, Konya. 





Denizli... Kaldığı yurttan 
okuluna giden bir öğrenci.

A student heading to his 
dormitory at Denizli.





Xxxxxxxxxxxx

Ankara’da bir basketbol sahasının 
drone ile çekilen görüntüsü.

The drone shot of a basketball 
court at Ankara.





THE FISHERIES OF YUMURTALIK 

MEHMET KÖSELİ

Üremek için derin sulardan sığ sulara 
göçen balıklar ile geçimini bu balıklardan 

sağlayan dalyan işçilerinin serüveni…

The adventures of fish migrating from 
deep to shallow waters in order to 
reproduce and the fishery workers…

YUMURTALIK 
DALYANLARI





1

Ceyhan Nehri’nin 
Çukurova’nın bereketli 
topraklarından geçip 
Akdeniz’e döküldüğü alan ile 
Yumurtalık Körfezi arasında 
oluşmuş lagünler bölgenin 
hayat kaynaklarındandır. 
Dalyanlar, tatlı su ile tuzlu 
su arasındaki kanalın en dar 
yerinde, kazıklar üzerinde 
inşa edilen ahşap yapılardır. 
Balık giriş-çıkışını kontrol 
etmeye yarayan açılır-
kapanır düzenekler ve 
tuzağa düşen balıkların 
hapsolduğu kuzuluklardan 
oluşurlar. Tarihi binlerce yıl 
öncesine uzanan bu tuzak 
sistemi günümüzde de aynı 
yöntemlerle yapılır çünkü bu 
düzenekler sayesinde yavru 
balıklar zarar görmeden 
gelişimlerine devam eder.

The lagoons that have 
formed between the place 
where the River Ceyhan, 
passing through the fertile 
lands of Çukurova, disgorges 
into the Mediterranean, 
and Yumurtalık Bay are 
the region’s life sources. 
The fisheries are wooden 
structures built on timber 
piles at the narrowest points 
of the canals between the 
fresh and salty waters. They 
are formed of collapsible 
manifolds that serve to control 
the entrance and exit of fish, 
and fishing weirs where fish 
are trapped. The trapping 
system that dates back 
thousands of years is still being 
employed since fingerlings are 
not harmed with this system and 
can continue to develop. 

Sazdan Kuleler 
Poyraz başlamadan önce 
bir ekip denizin içindeki 
yıpranmış, çürümeye yüz 
tutmuş eski seddeleri 
sökmeye başlar. Diğer 
ekip ise kıyıda, Ceyhan ve 
Kozan’dan getirilen sazların 
budaklarını alır, uçlarını 
sivrilterek boylarını eşitler. 
Sazlar özenle örülerek her 
biri 10 metre uzunluğunda 
600 sedde oluşturulur. 
Seddeler teknelerle hatlara 
taşınır, daha önceden 
çakılan kazıkların aralarına 
adeta kale surları gibi 
dizilir. Bu işlemler balıklar 
poyrazla birlikte açık 
denize yönelmeden önce 
tamamlanır. Seddelerden 
oluşan kilometrelerce 
uzunluktaki bu yapı sığ 

Reed Towers 
Before the Eurocyldon wind 
starts to blow from the north, 
a team starts to dismantle the 
old berm walls that have been 
worn down, and begun to decay. 
Another team, takes out the 
knots in the reeds brought from 
Ceyhan and Kozan, by scabbling 
their edges and bringing them 
to the same height. Bern walls, 
each 10 meters long and 600 
in total, are formed by weaving 
the reeds meticulously. The 
berm walls are carried to spots 
where they will be installed 
by boats and are placed like 
ramparts between the timber 
piles that have been pegged to 
the sea f loor beforehand. These 
procedures are carried out 
before the Eurocyldon moves the 
fish towards open waters. The 

1 Seddelere sazlar diziliyor. 
Berm walls are lined up with reeds.

58  ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2017





sulardan Akdeniz’in derin 
sularına kadar uzanır. 
Ekim ayında hava soğumaya 
başlamıştır; fırtına 
bulutları kaplar dalyanların 
üzerini. Gelgitler oluşur, 
deniz suyu yükselerek gölü 
doldurmaya başlar. Yükselen 
su sazlıklardan geçerken 
şırıltı sesleri duyulmaya 
başlanır; bu, balıkların 
içeri doğru harekete 
geçeceğinin habercisidir. 
Tek eksik, beklenen o 
şiddetli fırtınadır artık. 
Hesaplamalar yapılır; Ay’ın 
konumu, hava şartları, 
suyun yüksekliği gözden 
geçirilir; fırtınanın kopacağı 
zaman kestirilmiştir 
artık. Hazırlıklar bir gün 
öncesinden tamamlanır 
ve geriye yalnızca fırtına 
sonrasındaki sükûneti 
beklemek kalır. 

Fırtına Sonrası 
Bir gece önce fırtına 
kopmuş, sabahın erken 
saatlerinde ise hava normale 
dönmüştür. Peki ama 
kuzuluklar balıkla dolmuş 
mudur? Hazırlıkları tamam 
olan avcılar sabahın ilk 
ışıklarında tekneleri ile 
kilometrelerce uzunluktaki 
sazlıkların ördüğü 
labirentin içinde yola 
koyulur. Çetin hava şartları, 
sığ sular, bataklıklar 
işlerini daha da zorlaştırır. 
Hattın başında kazıklar 
üzerine kurulmuş evlere 20 
dakikalık yolculuktan sonra 
ulaşırlar ki bu evlere ulaşım 
sadece su yoluyla yapılabilir, 
kıyıya bağlantıları yoktur. 
Evlerde dalyan bekçileri 
kalmaktadır. Bekçilerin 
görevi dalyan içerisinde 
kaçak avlanmaların önüne 

structure made of berm walls 
extends for kilometers from the 
shallow to the deep waters of 
the Mediterranean. 
When October comes the 
weather starts to get colder and 
storm clouds cast a shadow over 
the fisheries. The lake starts to 
fill with sea water as a result 
of high tides. While the water 
that has risen purls through 
the reeds, gurgling sounds start 
to be heard - this heralds the 
inward movement of the fish. 
The only missing thing is the 
whole gale. Calculations are 
made based on the phases of the 
moon, weather conditions, and 
the height of the water so at to 
determine when the storm will 
break. Preparations are made 
a day beforehand and the only 
thing left to do is to wait for the 
calm after the storm. 
 
After the Storm  
A day before the storm has 
broken, and in the early hours 
of the morning the weather 
has turned back to normal. 
Have the fishing weirs been 
filled with fish though? In the 
early light of the morning, the 
fishermen, who have made 

2

3

Çamlık Dalyanı’nda sadece deniz yolu ile gidilen avcı evleri 
Fishermen’s sheds can only be accessed through the sea at Çamlık Fishery.

Balık toplama alanları
Fish hauling areas

3

2
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Garenta, uzun dönem araç kiralamalarda sunduğu eşsiz fırsatlarla sizi bekliyor!

Bireysel kiralamalara özel fiyat ve avantajlar için  
www.garentapro.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın!

* Bahsedilen Euro fiyatlar, 36 ay, yıllık 15.000 KM için geçerli, kurumsal kiralamalara özel fiyatlardır.

GARENTA 
VARSA 
İŞLER 
YOLUNDA!

VOLKSWAGEN PASSAT  
1.6 TDI BMT 120 PS IMPRESSION DSG

AYLIK 477  + KDV*

RENAULT MEGANE 
SEDAN TOUCH 1.5 DCI EDC 110 BG

AYLIK 349  + KDV*

BMW SERIES 4 
2.0 418D  GRAN COUPE PRESTIGE

AYLIK 999  + KDV*



geçmek, gece yol alan 
teknelere ışık tutarak 
yardımcı olmak ve avcıların 
kuzuluklardan gün içinde 
topladığı balıkların ilk 
kabulünü yapmaktır. 
Kuzuluklara varıp 
kepçelerini daldırırlar; 
her kuzuluktan kilolarca 
levrek, çipura, kefal alarak 
teknelerin içine aktarırlar. 
Bir kuzuluktan diğerine 20 
dakikada gidilir. Bir hatta 
toplamda 10 kuzuluk gezilir. 
Dolan tekneler istasyonlara 
giderek yüklerini boşaltır, 
diğer hatlara doğru yol alır. 
Bu işlem tüm kuzuluklar 
bitene kadar devam eder. 
Toplama esnasında su 
çekilmesi korkulu rüyasıdır 
avcıların. Çünkü su çekilirse 
kayıklar “yuka”ya (sığ suya) 
saplanır ve kayığı çıkarmak 
saatler alır. 
Balıklar istasyonlardan 
akşam saatlerinde alınarak 

kıyıya çekilir. Tüm sene 
verilen emeklerin meyveleri 
alınmaya başlanmıştır. 
Kıyıda toplanan balıklar 
türlerine ve ağırlıklarına 
göre ayrılır, zira her bir 
türün talibi ve maddi 
getirisi farklıdır. Tonlarca 
balığın bir an evvel 
istif lenip insanların 
sofralarına kadar uzanan 
yolculuğuna başlaması gerekir; 
çünkü zorlu geçen günlerin 
karşılığını bekler dalyan 
işçileri. Emeklerinin karşılığı 
onlar için ailelerinin geçimi, 
çocuklarının okul masrafıdır. 
Artık gün bitmiştir; 
kendilerine ayırdıkları 
balıklardan yaptıkları 
çorbayla başlar yemek 
faslı. Balık çorbası güç 
kaynağıdır dalyan işçisinin. 
Ardından gelen ana yemek 
de yine kendi alın terlerini 
dökerek avladıkları lezzetli 
balıklarıdır elbette. 

their preparations, navigate 
towards the maze formed by 
the kilometers-long reed walls. 
Compelling weather conditions, 
shallow waters, and marshes 
make their work all the more 
arduous. After a trip of 20 
minutes they get to the shed 
built on timber piles, set up at 
the beginning of the line. These 
sheds, where fishery watchmen 
stay, can only be reached 
through water, they have no 
connection to the shore. The 
watchmen’s job is to prevent 
poaching within the bounds 
of the fishery, to hold out a 
light for the boats that will be 
navigating at nighttime, and 
to register the first admittance 
of the fish collected from the 
fishing weirs by the fishermen. 
The fishermen that get to the 
weirs plunge their lunker nets 
into the water, and kilograms 
of sea bass, bream, and gray 
mullet are ladled up and loaded 
on the boats. It takes 20 
minutes to cover the distance 
between fishing weirs. In total, 
on one line, 10 fishing weirs 
are visited. The boats that are 

4

4

5

5

Kuzuluklardan balık toplayan avcı 
Fishermen harvesting the fishing weirs.

Gündelik işlerin ardından avcının evine yolculuğu başlıyor. 
After a day’s work, the fishermen head towards his home.

full, unload the fish and head 
over to the other lines. This 
process continues until all the 
fishing weirs are harvested. 
During this process, the sudden 
occurrence of low tides is a 
nightmare for the fishermen: 
the boats get stranded (in 
shallow waters) and it takes 
hours to get them out from 
where they’re lodged.  
When night starts to fall 
the fish that is collected is 
taken from the stations and 
brought ashore. The fruit of the 
fishermen’s labor is harvested. 
The fish piled on the shore are 
sorted according to kind and 
weight since each species has 
its own customers and fiscal 
return. Tons of fish need to be 
stowed at once and set off on 
a journey that will end up on 
people’s plates – thus fishermen 
await compensation for the 
days spent in strife. Their 
remuneration is the bread and 
butter of their families and 
their children’s school fees. 
The day is over and they start 
dinner with the fish they have 
kept for themselves. Fish soup 
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Balıklar önce deniz suyunda 
temizlenir; bilirler ki, tatlı 
su balığın diriliğini bozar. 
Yakalamakta oldukları 
kadar pişirmekte de 
ustadırlar. Kızartması, 
ızgarası… Canları nasıl 
isterse, keyif lerine göre 
pişirirler. Yanında salataları, 
meşhur Adana şalgamı, 
kuru soğanı ve süs biberi 
her daim hazırdır. Kalabalık 
bir ailenin keyifli sofrası 
emeklerinin ilk ödülüdür ve 
her lokması helaldir. 
Güneş batmıştır, muhabbet 
ve eğlence vaktidir artık. 
Varillerde ateş yakılır, 
bağlama çıkar tozlu 
kılıfından ve nağmeler 
dökülmeye başlar 
bağlamanın tellerinden. 
Her yöreden her telden çalar 
söylerler, türküleri çevreye 
yayılır. Günün yorgunluğu 
atılır türkülerin dizelerinde. 
Kimi yârini düşünür kimi 
ekmek parası için geride 

bıraktığı ailesini... Evet, 
aralarında sıla hasreti çeken 
de vardır. Zor zanaattır 
dalyan işçiliği; insan gücüne 
dayanır, her daim kuvvetli, 
sağlıklı olmayı gerektirir 
ve tabii yapılan işten zevk 
almayı da… 
Gecenin sonuna 
gelindiğinde hep birlikte 
kaldıkları sazlık evlerine 
çekilirler. İstirahat 
vaktidir artık. Sabahın 
ilk ışıkları ile başlayacak 
yeni bir zorlu maratona 
bedenleri hazır olmalıdır. 
Emeklerinin karşılığını 
sakladıkları cüzdanlarından 
sevdiklerinin fotoğraflarını 
çıkarıp bir defa daha bakar 
ve uykuya dalarlar. 
Dalyan işçilerinin her 
aşamasına dört sene boyunca 
bizzat tanıklık ettiğim 
geçim mücadelesidir bu. 
Onlar bize sadece avladıkları 
balıkları değil emeklerini ve 
umutlarını da sunarlar.

is the power supply of the 
fishery workmen. The main 
course that follows suit is the 
delicious fish they have caught 
through their grinding work. 
First the fish is cleaned with 
sea water - it is known that 
fresh water corrupts the fish’s 
freshness. Fishermen are as 
skilled at cooking fish as they 
are at catching them. They fry 
or grill them to their liking. 
They always have their salads, 
famous Adana turnips, onions 
and chili at hand. The jovial 
table of a crowded family is their 
labors’ reward and all their bites 
are halal, an honest earning.    
The sun has set, it is time for 
prater and fun. Fires are lit in 
drums, a bağlama is taken out 
from its dusty cover and tunes 
start to pour out from each 
string. They play and sing 
folk songs from each region, 
and the songs fill the air. The 
day’s fatigue is shed off with 
their verses. Some of them 

6
6 Dalyanda günbatımı fotoğrafçılar 

için eşsiz enstantaneler sunuyor. 
Sunset at the fishery presents 
unique shots for photographers.
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think of their beloved, others 
of the family they left behind to 
come and earn their living… Yes, 
there are those among them that 
feel homesick. Being a fishery 
worker is a tough job, it relies on 
manpower, requires a healthy 
and strong body, and getting 
enjoyment from doing this work… 
As the night comes to an end, 
they all retire to their reed 
sheds. It is time to rest. Their 
bodies need to be ready for 
the new grueling marathon 
that will begin with the first 
light of day. Before drifting 
off, they dig out their wallets 
where they keep their labors’ 
reward and take out the 
photographs of those they love 
and look at them once more. 
This is the life struggle of 
the fishery workers I have 
witnessed in person from 
daybreak to sunset for four 
years. They not only hand us 
the fish they catch, but also 
their labor and hopes.
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THE GREEN EYES OF THE 
FORESTS 

AKGÜN AKOVA   

Sonbaharın da ilkbahar kadar güzel olduğunu 
görmek için Yedigöller’e gitmeniz yeterli. Orada sizi 
renklerin diliyle konuşan bir orman, yansımalarıyla 

bulutları suya indiren göller ve üzerlerine 
yapraklardan halılar serilmiş patikalar bekliyor.

It’s enough to go to Yedigöller just to see that 
autumn is as beautiful as spring. A forest awaits 

you there that speaks in the tongue of colors, 
lakes that lift clouds down on water through their 

reflections, and paths covered in leaves like carpets.

ORMANDAKİ YEŞİL GÖZLER

YEDİGÖLLER



1

Sonbaharda Yedigöller’e 
vardığımda insanda bu 
kadar çok fotoğraf çekme 
arzusu uyandıran başka bir 
yer var mıdır diye sorarım 
kendime. Su güzelleri diye 
adlandırdığım göllerle göz 
göze gelmeden yıllar önce, 
bir Yedigöller fotoğrafı 
görmüş, deyim yerindeyse 
“tutulmuştum”. Küçük 
mendillere benzeyen sarı, 
kırmızı, turuncu, kahverengi 
binlerce yaprak gölün 
üzerini örtmüştü ve bir 
kuğu sürüsü bu yaprakların 
arasında beyaz düşler gibi 
yüzüyordu. Yedigöller’e 
birçok kez gittiğim hâlde, 
kuğuları o fotoğraf dışında 
görme şansım olmadı hiç. 
Ama ben yedi “sukardeş”le 
ilk karşılaşmamda güneşin 
Nazlıgöl ’e dokunuşunu 
seyrederken, ışığın göle 
uzun bacaklı bir geyik 
gibi su içmeye indiğini 
düşünmüştüm. O günden 
sonra, Yedigöller “sarı bir 
mıknatıs” gibi beni kendine 
çekti ve olağanüstü ne çok 
an yaşattı. 

Would anyone object if I said that 
there is no place that invokes the 
desire to take photographs in 
Turkey like Yedigöller in autumn? 
Years ago, before having set eyes on 
these watery beauties, I had seen a 
shot of Yedigöller, and as the phrase 
goes “I had fallen in love.” 
Thousands of leaves of yellow, red, 
orange and brown resembling small 
flakes covering the lake and a flock 
of swans were swimming among 
these leaves like dreams of white. 
Even though I had been to 
Yedigöller many times before, I 
never chanced on the swans 
– I’d only seen them in that 
photograph. But when I first got 
acquainted with the seven 
“watersiblings,” watching how 
the sun touched Nazlıgöl, I 
thought that the light had come 
to the lake to quench its thirst 
like a long-legged deer. From that 
day onwards, Yedigöller lured me 
like a magnet and had me 
experience sublime moments. 
One day, climbing up a hill I 
thought would be a good vantage 
point to take photographs, 
having barged into a thickly 
wooded dark spot, I found 

Bir gün, fotoğraf çekmek 
için iyi bir nokta olduğunu 
düşündüğüm bir tepeye 
tırmanırken, ormanın sık ve 
karanlık bir yerine dalmış, 
binlerce kanlıcadan oluşan 
bir mantar tarlasının içinde 
bulmuştum kendimi. Bir 
başka sabah ise, orman 
güneşin ilk ışıklarıyla 
kucaklaşırken, bir gri 
balıkçıl sürüsü konmuştu 
Büyükgöl ’ü sarmalayan 
ağaçlara. Büyük olasılıkla 
Aladağ Göleti’ndeki 
koloniye katılmadan önce 
mola vermişlerdi. Bir 
kayın ağacının arkasına 
saklanmış ve kıyısına 
indikleri gölün sularındaki 
yansımalarını seyretmiştim 
soluğumu tutarak. Bir 
sonbahar gecesinde de, 
göllerin üzerine düşen 
Samanyolu’nun görkemli 
güzelliği yüreğime 
işlenmişti. Gökyüzü pırıltılı 
torbasını ağzına kadar 
açmıştı. Dipte çürüyen 
yaprakların oluşturduğu 
gaz kabarcıkları yüzeye 
çıkarken, küçük dalgalarla 

myself in the middle of a field of 
mushrooms, surrounded by 
thousands of kanlıca (Orange 
Milkcap mushroom). On another 
morning, while the woods were 
embracing the first lights of day, 
a f lock of gray herons landed on 
the trees surrounding Büyükgöl. 
Probably, they were catching 
their breath before joining the 
colony at Aladağ Pond. Having 
hidden behind beech tree and 
holding my breath, I watched 
their ref lections on the waters 
of the lake, whose shores they 
had just landed. On an autumn 
night, with the celestial beauty 
of the Milky Way was instilled 
in my heart. The vault of heaven 
had opened up to reveal its 
shining glory. While the gas 
bubbles of the leaves decaying in 
the lake bottom surfaced, they 
rocked the garden of stars with 
ripples like a cradle. The stars that I 
could not behold due to the light 
pollution in the cities seemed to pour 
down on me through the night. 
When the quiescence of the 
dark meets the universe 
ref lected over water, it forms 
an awe inspiring landscape.  

1 Sonbahar ilerledikçe göller dökülen yapraklarla örtülmeye başlar. 
As autumn paces along, fallen leaves start to cover the lake surfaces.
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sudan bir beşik gibi 
sallıyordu yıldızların 
bahçesini. Kentlerdeki 
ışık kirliliği yüzünden 
göremediğim yıldızlar, 
gecenin içinden üzerime 
dökülüyorlardı burada 
sanki. Karanlığın sessizliği 
suda yansıyan evrenle 
buluşunca, hayranlık verici 
bu görüntü oluşuyordu. 

Millî Park’ın Öyküsü… 
Bolu ilinin kuzeyindeki 
Yedigöller, 1965’te Millî 
Park ilan edildi. 1969’da 
burada kurulan Kültür 
Alabalığı Üretme İstasyonu 
bir ilkti. Yedigöller’deki 
üretim istasyonu, bugün 
ülkenin dört bir yanına 
dağılan ve ekonomik artı 
değer sağlayan alabalık 
çiftliklerinin kurulmasına 
önayak oldu. Kayın 
ağaçlarının yoğun olduğu 
Millî Park’ın ormanlarında 
yayvan yapraklılardan 
meşe, porsuk, karaağaç, 
gürgen, ıhlamur, kestane, 
şimşir, kızılağaç; iğne 
yapraklılardan karaçam, 

sarıçamlar yan yana yaşıyor. 
Orman sarmaşığından 
çobanpüskülüne, üvezden 
mürvere, kızılcıktan 
tavşanmemesine, 
ayıüzümünden böğürtlene 
kadar birçok bitki bu sık 
ormanların içinde kendine 
yer bulmuş. Devrek 
yönünden gelenler dere 
boyunca koca çınarlarla 
selamlaşarak göllere 
varıyorlar. Yol kenarları, 
kimi zaman eğreltiotlarıyla, 
kimi zaman orman 
gülleriyle süsleniyor. 
Bahar yağmurlarıyla 
birlikte ormanın içindeki 
çağlayanlar çoğalan 
sularıyla göllere akıyor. 
Orman güllerinin çiçekleri, 
Millî Park’ı pembe-mor 
renklerle buluşturuyor. 
Filkulağı yapraklarının 
üzerine düşen bu çiçekler, 
ıslak yeşil renkle yan yana 
gelince şiirsel görüntüler 
ortaya çıkıyor. Kışın bir 
köşeye çekilmiş orman 
çalışanlarının işleri 
ilkbahardan itibaren 
yoğunlaşıyor. Ormanın 

The Story of the National 
Park  
To the north of Bolu district, 
Yedigöller was declared a National 
Park in 1965. The Cultivated Trout 
Breeding Station set up here in 1969 
was the first of its kind. The 
breeding station at Yedigöller 
greased the skids for the setting up 
of trout farms that spread across the 
country, yielding added value to the 
economy today. In the forests of the 
National Park dominated by 
common beech, broad-leaved trees of 
oak, taxus, elm, hornbeam, linden, 
chestnut, boxwood, and alder; and 
needle-leaved trees of black and 
yellow pine coexist side by side. 
Ranging from hedera to holly, sorbus 
to elder, cornus to butcher’s broom, 
bearberry to blackberry many plants 
have found a place for themselves in 
these thick woods. Those coming 
from Devrek get to the lakes by  
saluting the plane trees on the banks 
of the river in all their grandeur. 
Road sides are at times adorned 

2

3 Yedigöller’e giderken ağaçlarla çarçabuk arkadaş oluyorsunuz.
You get quickly acquainted with trees as you head over to Yedigöller.

İlkbaharda, filkulaklarının üzerine orman gülü çiçekleri düşüyor. 
In spring, rhododendron f lowers fall over elephant ears.

3

2
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sessizliğini bozuyor tomruk 
yüklü kamyonların motor 
gürültüsü. Millî Park 
çalışanları ile Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı görevlileri, 
ağaçların numaralandırması 
işleminden kesim 
kontrolüne, zararlı 
böceklerle mücadeleden 
kaçak kesim yapanları 
engellemeye kadar birçok 
işi yapıyorlar. Büyükgöl, 
Nazlıgöl, Deringöl, Sazlıgöl, 
Küçükgöl, Seringöl ve 
İncegöl diye adlandırılan 
göller, varlıklarını toprak 
kaymalarına borçlular. 
Ormanlarla kaplı dağların 
içindeki derin vadinin önü 
büyük bir toprak kayması 
ile kapanmış. Bu dev 
çukur, yukarıdan akan sel 
sularının taşıdıklarıyla 
zamanla bölmelere 
ayrılmış, bu bölmelerde 
sular birikince de bir “göl 
ailesi” oluşmuş. Göllerin 

yüzölçümü, taşınan 
yeni alüvyonlarla yavaş 
yavaş küçülüyor. Göllerin 
sularını yalnızca yağmurlar 
oluşturmuyor, dipten gelen 
sular da onları besliyor. Su 
kayıpları da, yine dipteki 
sızıntılarla oluyor. 
 
Beyaz Gezgin Sis… 
Bahar sonunda, 
alakargaların, 
kızılgerdanların, 
ağaçkakanların ve 
diğer kuşların yavruları 
yuvalarından çıkıp ilk 
uçuşlarının heyecanını 
duyuyorlar. Kanat 
vuruşlarının ardından, 
orman ailesine katılmanın 
mutluluğunu yaşıyorlar 
dallarda. Sonbahar 
yağmurlarıyla ise 
Yedigöller’de mantar 
mevsimi başlıyor. Bir sabah 
nöbetçisi gibi ormanların 
içinde, vadilerde dolaşıyor 

with ferns or with rhododendrons. 
With the rains of the spring, the 
waterfalls in the forest rush to the 
lakes. The flowers of the 
rhododendrons, colorise the 
National Park with pinks and 
purples. When these flowers that 
fall over the elephant ears meet 
with the water, soaked green 
poetic sceneries unfold. The 
workload of the foresters, who 
have taken a back seat throughout 
the winter, becomes more hectic as 
spring comes. The roar of the 
trucks’ engines loaded with 
timbers ruin the tranquility of the 
forest. The employees of the 
National Park and Ministry of 
Forestry and Water Affairs, 
perform a lot of tasks ranging 
from tree numbering to controlled 
logging to pest control, and 
preventing illegal logging. The 
lakes named Büyükgöl, Nazlıgöl, 
Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, 
Seringöl and İncegöl owe their 
existence to landslides. The front 
of the deep valley between the 
mountains covered with trees was 
blocked as a result of landslides. In 
time, this enormous pit separated 
into partitions with the debris 

4

4

5

5

Sonbaharın güzelliğini doya doya yaşamak isteyenler göllerin çevresinde çadır kuruyor.
Those who want to enjoy the beauty of autumn set up camp around the lakes.

Yedigöller’i ziyaret edenlerin ellerinden fotoğraf makinesi düşmüyor. 
The cameras of those visiting Yedigöller get glued to their hands.
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sis. Gün ağarırken Bolu-
Yedigöller yolundaysanız, bu 
beyaz gezginin resmettiği 
olağanüstü görüntülere 
tanık olabilirsiniz. Sis 
önce, yere inen dev bir 
bulut gibi vadilerin üzerine 
çöker, saatler ilerledikçe 
çözülür, azalır ve uçuşan 
beyaz bir pelerin gibi 
çekilir. Bu manzaraları 
görebilmek için, anayoldan 
çıkmanız ve arabanızı bir 
kenara park edip tepelere 
doğru yürümeniz gerekir. 
Bolu’dan 25 km sonra yol 
kıvrıla kıvrıla aşağılara 
inmeye başlar. Buraya 
kadar olan bölge yüksekte 
kaldığı için ağaçlar göllerin 
çevresindekilere göre 
yapraklarını daha erken 
döker. Rüzgâr ve soğuk, 
genellikle ekim sonuna 
varmadan dalları çıplak 
bırakır. Ama göllerin 
bulunduğu bölge çukurda 

kaldığı için, buradaki 
ağaçlar rüzgârların sert 
nefesini pek hissetmezler. 
Göllere komşu ağaçlar 
yapraklarını dökmekte 
acele etmezler. Ekim ayının 
sonlarından kasımın 
ortalarına kadar doğa 
fotoğrafçıları bu yaprak 
şöleninden paylarını almak 
için Yedigöller’de görüntü 
avına çıkarlar. Haklıdırlar, 
çünkü göllerin yüzeyindeki 
yansımalar ressamların 
yapıtlarına esin kaynağı 
olacak güzelliktedir. 
Göllerin yüzeyi hafif 
esintilerle ya da sudan 
sıçrayan alabalıkların 
çıkardığı küçük dalgalarla 
kımıldayan rengârenk su 
tablolarına dönüşür. Türlü 
türlü kahverengiler, açıktan 
laciverde maviler, yeşilin 
onlarca tonu... Hele sarılar... 
Buğday sarısı, altın sarısı, 
civciv sarısı, safran sarısı, 

brought down with the flood 
water, and when these partitions 
filled with water a “lake family” 
was formed. The surface area of 
lakes are getting smaller with 
the new alluvial deposits. The 
waters of the lake are not solely 
made up of rain water, the 
groundwater is also feeding 
them. Water loss occurs again 
with seepage from the lakebed. 
 
The Wandering White Fog  
By the end of spring, the nestlings 
of jays, robins, woodpeckers and 
other birds leave their nests and 
experience the excitement of 
taking flight for the first time. 
Following their first flapping, they 
experience the happiness of 
becoming one with the forest 
family on the branches. With the 
autumn rains, mushroom season 
commences at Yedigöller. The fog 
wanders through the valleys like 
the morning’s sentinel. If you are 
on the Bolu-Yedigöller road as the 

dawn is breaking, you can bear 
witness to the extraordinary 
scenery brought into existence by 
this white wanderer. The fog first 
descends on the valleys like a huge 
cloud that has come down, 
dissipates as the hours go by, and 
gets drawn back like a white 
pelerine. To be able to see these 
sceneries, you must exit the main 
street and park your car to an 
uphill sidewalk. Twenty-five km 
after Bolu, the road starts to wind 
downwards. Since the area up to 
this spot is at a higher altitude, the 
trees shed their leaves earlier 
than those located around the 
lakes. Generally, wind and 
cold leave the branches naked 
before the end of October. 
However since the lake area is 
at a lower altitude, the leaves 
here do not feel the harsh 
breath of the winds. 
The trees that are neighboring the 
lakes do not hasten to shed their 
leaves. Photographers go on an 

6

6 Göllerin yüzeyindeki yansımalar izlenimci ressamların eserlerini andırıyor. 
The reflections over the surfaces of the lakes resemble ever-changing empressionistic paintings.
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Van Gogh sarısı... Van 
Gogh’u bilmem ama resimde 
izlenimcilik akımının 
başını çeken Claude Monet, 
Yedigöller’e gelseydi eğer, 
buradan ayrılamazdı diye 
düşünürüm hep. Geçip 
gitmekte olan anları 
resmetme peşindeki ressam, 
göllerin kıyısında deliye 
dönerdi sevinçten. Ve 
kıskanırdı doğanın güzelliğini 
Yedigöller’de bir kez daha! 
Kış ise, sessizliktir her 
yerde olduğu gibi Yedigöller 
Millî Parkı’nda da. Bu 
dönemde 42 km’lik Bolu 
yolu kapanır. Millî Park 
çalışanları Yeniçağa-
Mengen-Yazıcık yolundan 
göllere varırlar. Kışın 
parkta kalan görevlilere 
haftalık erzakları da 
bu yoldan ulaştırılır. 
Diğer mevsimlerde hafta 
sonları yer bulmanın 
neredeyse imkânsız 

olduğu bungalovların 
saçaklarından, kış 
günlerinde sarkan buzlar 
yere ulaşır. Bir balta 
odunlara saplanmış olarak 
dışarıda unutulmuşsa, ancak 
haftalar sonra çıkarılabilir. 
Bazen bu büyük sessizliği, 
taşıdığı kar yüküne 
dayanamayıp kırılan ağaç 
dalları bozar. Kımıltısız 
kışa bazen de kar üstünde 
sıçrayarak ilerlemeye çalışan 
tilkiler, kurtlar, geyikler ve 
karacalar hayat aşılar.  
Sonbaharda Bolu’dan 
Yedigöller’e giderken 
uğramadan edemeyeceğiniz 
üç nokta var. Bunların 
ilki, Kapankaya. Buradaki 
tahta merdivenleri ve 
sonrasındaki kısa patikayı 
tırmanınca altınızda bir 
ağaç denizi görürsünüz. 
Büyükgöl, iri yeşil bir göz 
gibi aralarından size bakar. 
Bir ormanın ne demek 

image hunt at Yedigöller from the 
end of October to mid-November 
to get their fill of this foliage fest. 
They are right in doing so, since the 
reflections over the lakes are of the 
sort to inspire painters to produce 
works of art. The surface of the 
lakes turn into variegated 
watercolor paintings from the 
whiffs or the ripples created by the 
trouts jumping out of the water. All 
sorts of browns and blues, myriad 
shades of green... And the yellows... 
Yellow shades ranging from wheat, 
gold, chartreuse, saffron, to Van 
Gogh...  I can’t say much of Van 
Gogh but I always think that if the 
vanguard of Expressionism Claude 
Monet had visited Yedigöller, he 
wouldn’t have the heart to leave 
this place. The painter who set out 
to capture slipping moments in his 
paintings would have been thrilled 
to pieces by the shores of these 
lakes. And once again, at Yedigöller, 
his eyes would be green with envy 
in the face of such beauty! 

However, winter is stillness at the 
Yedigöller National Park as it’s 
everywhere else. During this 
season, the 42-kilometers-long 
Bolu road is blocked. Foresters and 
employees of the National Park 
reach the lakes from the Yeniçağa-
Mengen-Yazıcık road. The weekly 
provisions are delivered via this 
route to the employees. The icicles 
dangling down from the eaves of 
the cottages, which are fully 
booked in other seasons, reach the 
ground. If an axe lodged into a log 
has been forgotten outside, it can 
only be taken out weeks later. 
Sometimes this quietness is 
broken by the branches that can no 
longer carry the load of snow. 
Sometimes the foxes, wolves, deer 
and gazelles hopping around in the 
snow alter the stillness.  
There are three spots that you 
shouldn’t miss in autumn going 
from Bolu to Yedigöller. The first is 
Kapankaya. When you climb the 
wooden ladders and the small path 

7

8

Kapankaya’dan baktığınızda 
ormanın içine gömülmüş gibi 
duran bazı gölleri görebilirsiniz.
When you look down from 
Kapankaya you can see some 
of the lakes that seem to be 
imbedded in the forest.

Gün doğduğunda Bolu-Yedigöller 
yolundaysanız, sisle de 
karşılaşacaksınız demektir. 
If you are on the Bolu-Yedigöller 
road as dawn is breaking, it’s for 
certain that you’ll experience fog.

7
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olduğunu orada oturup 
aşağıya uzun uzun bakarken 
kavrarsınız. Kapankaya’dan 
sonraki durağınız, beş yüz 
yılı devirdiği hâlde kendisi 
dimdik duran anıt çam 
olacaktır. Yolun kenarındaki 
tabela, ona giden dar toprak 
yolu gösterir. 30 metreyi 
aşan boyuyla bu iri gövdeli 
karaçam bana hep Cemal 
Süreya’nın şiirini anımsatır: 
“Ölüm geliyor aklıma 
birden ölüm / Bir ağacın 
gövdesine sarılıyorum.” Ben 
de Süreya gibi, yanına her 
gidişimde bu ulu karaçama 
sarılarak yaşama sevincimi 
tazeliyorum. Üçüncü durak 
ise, göllere birkaç kilometre 
kala bir balkon gibi ormanın 
üzerine kurulmuş ahşap 
seyir terası. Bu nokta 
vadinin derinliğini gözler 
önüne seriyor. 
Yedigöller, doğadan büyük 
bir hızla kopan, yeryüzü 

canlılarının değerini unutan, 
ormanın kokusunu bilmeyen 
insanlar için yaşayan 
bir ders kitabı... Burada 
diz çöküp bir dedesakalı 
mantarını merakla inceleyin. 
Devedikenlerinin üzerindeki 
kırağıya göz gezdirin. 
Göllerin çevresini yürüyerek 
dolaşın. Kıyılarında çadır 
kurup konaklayın. Yağmur 
sonralarında rengârenk 
yaprakların ucunda biriken 
damlacıkların üzerindeki 
yansımalara dikkatle bakın. 
Ve insanoğlunun yüzünün 
yansıması gereken yerin, 
gökdelenlerin aynalı camları 
değil; bu damlacıkların 
yüzeyi olduğunun bir 
kez daha farkına varın. 
Bu farkındalık bile, bizi 
Yedigöller’e ve büyük 
bir hızla uzaklaştığımız 
doğanın kucağına götürecek 
başka yollara çıkarmak için 
yeterli bir neden değil mi?

that follows, you will find yourself 
overlooking a sea of trees. 
Büyükgöl will stare at you like a 
huge green eye. You get to grips 
with what a forest is when you 
sit here and look down for a long 
time. After Kapankaya your next 
stop should be the monumental 
pine tree that stands erect 
despite its lifespan of five 
centuries. The road sign shows 
the narrow dirt road that leads 
to it. This gargantuan black pine, 
the height of which exceeds 30 
meters, always brings Cemal 
Süreya’s poem to my mind: 
“Death comes to my mind, death 
out of the blue / I embrace the 
trunk of a tree.” Just like 
Süreya suggested, whenever I 
am beside this venerable black 
pine, I embrace it and renew my 
joy of living. The third spot is the 
view terrace that is set over the 
forest like a balcony a few 
kilometers from the lakes. This spot 
lays bare the depths of the valley. 

Yedigöller, is a living and 
breathing textbook for the people 
who are getting detached from 
nature, forgetting the value of 
the creatures of the earth, and 
who do not know the scent of the 
forest... Get on your knees and 
examine a pom pom mushroom 
closely. Take a look at the hoar 
frost on the creeping thistles. 
Take a stroll around the lakes. 
Set up camp beside their shores. 
Look at the reflections you see on 
the raindrops that collect on the 
edges of variegated leaves after 
rainfall. You will realize once 
again that the face of human 
beings does not need to be 
reflected on the mirrored 
window panes of skyscrapers but 
can be seen on the surface of 
raindrops. Isn’t this awareness 
enough to see us head to the 
roads that will take us to 
Yedigöller and to the bosom of 
nature that we are straying away 
from at an accelerated pace?
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THE BLUE-EYED BOY OF TROUSSEAUS 
THE MIRRORED BROOM

ÇEYİZLERİN BAŞ TACI

FATİH MEHMET ÖZDEMİRÜLKÜ BURHAN

Anadolu’nun pek çok yerinde hâlâ çeyizlerin olmazsa 
olmazlarından biri sayılan aynalı süpürge Türk kültüründe 
önemli bir yere sahip.

Considered to be an absolute must of trousseaus to this 
day in many places in Anatolia, mirrored brooms have a 
significant place in Turkish culture.

AYNALI SÜPÜRGE





1

Genç kızlarımızın vaktiyle 
çeyizlerini süslemiş, el emeği 
göz nuruyla sandıklara 
konulmuş, malum vakit 
gelene dek özenle ücralara 
saklanmış her bir eşyanın halk 
kültürümüzde derin bir anlamı, 
içimize işleyen bizden bir 
hikâyesi vardır. Söylenemeyen 
sözler motiflerde, oyalarda, 
tahta kaşıkların desenlerinde; 
üç eteklerin, şalvarların, 
alınlıkların pullarında 
sırlarından çözülüverir. Peki ya 
aynalı süpürge?  
 
Kız Annelerinin Gözdesi 
Teknoloji ilerledikçe 
elektrikli süpürgelere 
yenilip, boyutları giderek 
küçülüp kapı arkalarında, 
buzdolaplarının üzerinde 
süs olma kaderini yaşasa 
da aynalı süpürgeler kimi 
evlerde hâlâ kız annelerinin 
gözdesidir. Tohumlu bitkiden 
yapılmış olması nedeniyle 
bereketi simgelediği kabul 
edildiği için bazı yörelerde kız 

Over time, maidens’ hope 
chests have been adorned with 
trousseaus, garnered with work 
of hands and the divine radiance 
of eyes, and delicately enshrined 
to obscurity until the presaged 
moment arrives. These hope 
chests have deep inferences in 
our folk culture; they are our own 
story, instilled within us. Words 
that are not given utterance to, 
mysteries that are unraveled in 
the patterns, embroideries, the 
decorations of wooden spoons, the 
interlacement of the traditional 
threefold skirts of the bindallı, 
shalwar, and the paillettes of 
headdresses. Well then, what of 
the mirrored broom?  
 
The Favorite of Maidens’ 
Mothers 
As fate would have it, in some 
houses, mirrored brooms, even 
though having become obsolete 
with the advancement of 
technology and the appearance of 
vacuum cleaners having shrunk 
in size to be cast behind doors 

çocuğunun dünyaya gelmesi 
onuruna aynalı süpürge alınır, 
bir kenara konulur. Bereket 
getirmesinin yanında tüm 
kötülüğü süpürüp yok ettiğine 
dair bir inanış da vardır. 
Bu nedenle Anadolu insanı 
evde bir yerlerde süpürgenin 
varlığını hissetmekten hiç 
vazgeçmemiştir. 
Aynalı süpürgeye dair 
rivayetler muhteliftir. 
Kayınvalideler ve gelinleriyle 
ilgili olanlardan başlayalım: 
Kayınvalide ve gelinlerin 
birlikte oturdukları dönemlerde 
gelinin pek konuşmadığı 
bilinir. Kayınvalidesinin nasıl 
bir ruh hâli içinde olduğunu 
aynadan görerek çözmeye 
çalışması evdeki huzur 
adınadır. Evi süpürürken, 
süpürgenin üzerindeki 
aynadan kayınvalidesinin 
yüzünü izleyen gelinin, hâl 
ve hareketlerine yön vermeye 
çalışması da aynı sebeptendir. 
Burada en iyi yardımcısı o 
küçücük aynadır.   

or placed on refrigerators as 
magnets, are still the blue-eyed 
boys of maidens’ mothers. In some 
regions, when a baby girl is born 
to a house, a mirrored broom, 
representing fertility by having 
been made out of seeded plants, 
is bought and set to one side. It 
is also believed that it not only 
wards of malignity by sweeping it 
away but brings plenitude as well. 
For this reason, the Anatolian 
folk have not given up on the 
reassurance the broom provides, 
accommodated within the house 
albeit out of sight. 
The accounts on mirrored brooms 
vary. Let’s start with the one 
about mother-in-laws and 
their brides: In the days when 
mother-in-laws and brides lived 
in the same house, it was tacitly 
understood that brides should 
not talk much. The bride tried to 
decipher the mood of her mother-
in-law from the way she acted so 
as to keep the peace under their 
common roof. While the bride 
swept the floors of the house, she 

1 Aynalı süpürge türlü renkte 
püsküller, boncuklar, pullar, 
iplikler ve nihayetinde tam 
ortasına oturtulan yuvarlak bir 
aynayla dile gelir. 
Various colors of tassels, beads, 
sequins, threads… And, in the 
end, the brooms find their tongue 
after being embellished with a 
mirror placed right in the middle. 
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Başka bir rivayet ise şöyle 
der: Süsüne pek düşkün 
gelininin, aynalarda yüzünü 
seyretmekten iş yapamadığını 
gören kayınvalidesinin biraz 
da kızgınlıkla süpürgeye ayna 
yerleştirip “Hem bak, hem 
de iş gör biraz.” demesinin 
sonucudur aynalı süpürgelerin 
kapı ardında beklemesi. Bir evin 
kapısında aynalı süpürgenin 
asılı durması da evlenecek 
gençler adına güzel bir 
mesajdır. Çünkü bu tavır o evde 
evlilik çağına gelmiş bir kızın 
varlığını gösterir. Bazen de 
sırf bekâr kızların kullanması 
için yapılan, tepesine iri çivi 
çakılmış süpürgeler göze 
çarpar. Gittiğiniz evde böyle 
bir süpürge kimin elindeyse 
bilin ki bekârdır. Besbelli ki 
söz ağızdan çıkmadan da karşı 
tarafa çok şey söylenebiliyor. Bu, 
kültürümüzün ne denli derin ve 
köklü olduğunun göstergesidir. 
Başka kültürlerde de kötülüğü 
kovduğuna olan inanç yüksektir. 
Öyle ki kapı yanına asılan 

aynalar bu amaca hizmet 
eder. Eve yaklaşan şeytanın/
cadının aynada kendini görünce 
korktuğuna ve oradan koşarak 
uzaklaşmaya çalıştığına inanılır. 
Zamanla aynaya nasıl bakılırsa 
yansıyan görüntünün de öyle 
olacağı düşünülür ve en güzel 
hâllerle ona yönelir çehreler. 
Güzelliğe, güzelleşmeye gidilen 
yolda en büyük destek duvardaki 
o parlak dünya olur. 
 
Kök Boyalar, Püsküller, 
Boncuklar 
Aynalı süpürgenin Anadolu 
insanının hayatındaki yerini 
anlatırken işin ustalarından 
bahsetmemek olmaz: Tarladan 
ustanın eline gelen süpürge 
telleri önce uzunluklarına 
göre tasnif edilir. Sonra 
da yapraklarından ve 
tohumlarından ayrılır. Kolayca 
şekil verilebilmesi için su 
ile ıslatılır. Bu işlemin adı 
“tavlama”dır. Islatılan ve 
yumuşak kıvama gelen teller 
kükürt fırınına konulur. İki-üç 

was able to watch the face of her 
mother-in-law and act according 
to her facial expressions and 
demeanor. In that regard, that 
tiny mirror was her biggest aid.   
Another story accounts for 
the origin of keeping mirrored 
brooms on the back of doors. A 
mother-in-law of a bride who was 
so coquettish she could not keep 
her eyes off her own reflection 
and never did any housework 
was so fed up with her that she 
handed her a broom on which 
she had placed a mirror and told 
her off angrily: “You can both 
look at it and do some work.” 
Having a mirrored broom hang 
on the door is a nice message for 
the young ones wanting to get 
married. It signifies that there 
is a girl coming of matrimonial 
age in the household. And 
sometimes, brooms for the sole 
use of maidens that have a large 
nail driven on the top of their 
broomstick strike the eye. When 
you see such a broom in the hand 
of a girl you may be certain that 
she is single. It becomes clear that 

2

3

Temizlik yapan gelinin süpürgenin üzerindeki aynadan kayınvalidesinin 
yüzünü izleyip ona göre davrandığı rivayet edilir.
According to popular belief, while the bride swept the f loors of the house, 
she was able to watch the face of her mother-in-law and act according to 
her facial expressions and demeanor. 

Mengeneyle sıkıştırılan süpürge, kolon atma işlemiyle süslenmeye hazır 
hâle geliyor.
The clamped broom becomes ready for embellishment after the stitching 
process called “kolon atma.” 

3

2

it is possible to relate many things 
to the opposite party without 
words rolling out of the mouth. 
This shows the profoundness and 
rootedness of our culture. 
It is firmly believed throughout 
cultures that mirrors ward off 
malignity. In fact, mirrors hung 
beside doors serve this purpose. 
It is believed that the demon/
witch approaching the house 
will be appalled with the image 
of itself on the mirror and will 
absquatulate. Over time, it has 
come to be believed that the 
intent with which you behold the 
mirror, will be reflected back, and 
countenances are turned towards 
it with the best of intentions. 
That radiant realm becomes the 
most important endorsement of 
beauty on the way to betterment. 
 
Madder, Tassels and Beads 
While talking about the place of 
mirrored brooms in our culture, it 
would not be right to omit a word 
or two about the masters who 
produce these beauties. First, the 
branches of heather are delivered 
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saat fırınlanmış teller cılız, 
kalın, ince, uzun gibi kıstaslara 
göre yeniden ayrılır. Sonra 
tellerin sarılmasına geçilir 
ve süpürge ilk şekline usta 
ellerde kavuşur. Bu aşamaya 
gelinceye dek süpürge üç elden 
geçmiş olur: Seçici, sarıcı ve 
bağlayıcı. Süpürge sonra daha 
ince ustalıklarla tepeliğinin 
sivriltilme ve tıraşlanma 
işlemine tabi tutulur. Sıra 
dikicinin hünerli ellerindedir 
artık. Mengeneyle sıkıştırılan 
süpürge kolon atma işlemiyle 
süslenmeye hazır hâle gelir.  
Yapımı zahmetli olan ve 
belli bir zaman dilimine 
sıkışan süpürgeler, ilk 
aşamanın ardından birbirinin 
aynısıyken kök boyalarla 
buluştuktan ve maharetli 
ellerin hayal gücüne teslim 
olup süslendikten sonra kendi 
karakterine bürünmüş olarak 
gelir dizilir önümüze. Türlü 
renkte püsküller, boncuklar, 

pullar, iplikler ve nihayetinde 
tam ortasına oturtulan 
yuvarlak bir aynayla dile 
gelirler. Ustasının yüzünü 
güldürmeyi ederiyle değil de 
aldığı son hâlin güzelliğiyle 
başarır. Diğer zanaatlarda 
olduğu gibi verilen emeğin 
karşılığı karın tokluğu, 
gönül bolluğudur. 
Gerçek ebatlarında, 
bulunduğu yeri narin ellerin 
hüneriyle pür-i pak eden 
süpürge, bahsettiğimiz gibi, 
artık genellikle bir süs eşyası 
olarak evlerimizde kendini 
gösteriyor. Kadınlarımızın 
hayal gücüyle buluşup, çeşitli 
objelerle donatılıp aynası da 
eklendikten sonra pazarlarda, 
stantlarda alıcılarla buluşmayı 
bekliyor. Olur da rastgelirseniz, 
hem kültürümüzün önemli 
bir unsurunun yaşaması 
hem de insanımızın emeğine 
destek adına bir süpürge de 
siz alabilirsiniz.

4

4

5

5 Süpürgecilik her safhası ayrı emek gerektiren bir zanaat.   
Broom making is a craft all phases of which require dividual labor.

Tarladan ustanın eline gelen süpürge telleri uzunluklarına göre tasnif ediliyor. 
The branches of heather that are delivered to the master’s workshop from the field are 
first sorted according to their length.

to the master’s workshop and 
are sorted according to length. 
Then, their seeds and leaves are 
parsed. They are then wet with 
water so that they can be easily 
shaped. This process is called 
“tavlama” (tempering). The 
bundles that have been wet and 
softened are placed in a sulfide 
oven. Oven-dried bundles are 
once again sorted out according to 
their thickness and length. Then 
comes the wrapping of fibers and 
the broom takes its first shape 
in the hands of the masters. Up 
to this phase, the broom passes 
down from three hands: the 
sorter, the tucker and fastener. 
Then the broom is handed over to 
be tapered and trimmed, in other 
words to be given shape with 
a more refined mastery. Then 
comes the turn of the stitcher. 
The broom’s bristles are clamped 
down and the embellishment 
begins with the stitching process 
called “kolon atma.”  
The brooms that are produced 
laboriously within a given period 
of time look exactly the same at 
first, but after having been dyed 
with madder and succumbed to 

the imagination of the dexterous 
hands they are now spread out 
in front of your eyes each with a 
character of their own. Various 
colors of tassels, beads, sequins, 
threads… And, in the end, they 
find their tongue after being 
embellished with a mirror placed 
right in their middle. They 
manage to put a smile on the face 
of their masters not by what they 
are worth but with their final 
appearance. As in almost all crafts, 
the labors’ worth is a full stomach 
and the complacency that comes 
from the generosity of one’s heart. 
The broom that used to make the 
house spick and span in dainty 
hands is nowadays generally 
used as a decorative object. 
Mirrored brooms, having taken 
their current appearance with 
the imagination of our women 
who adorned them with various 
objects and a mirror, wait to 
be chosen and purchased in 
marketplaces. If you happen 
to chance on one, do not turn 
the other way - buy one both to 
perpetuate a particular element 
of our culture and to support the 
labor of our people. 
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THE ARTIST THAT COGITATED WITH HIS FINGERS

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ ARŞİVİBİLEN IŞIKTAŞ

Doğu ile Batı’yı aynı sahnede birleştiren büyük bir yetenek, başarılı bir eğitimci 
ve kendi ekolünü oluşturmuş bir virtüöz…

A great talent that melded the East and the West on the same stage, a 
successful educator and a virtuoso who formed his own musical style…

ŞERİF MUHİDDİN TARGAN
PARMAKLARIYLA DÜŞÜNEN SANATKÂR



1

Ciddi toplumsal değişimlerin 
yaşandığı bir yüzyılın 
sonunda dünyaya gelen, 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
torunlarından, son Mekke 
Emiri Şerif Ali Haydar 
Paşa’nın oğlu Şerif Muhiddin 
Targan, geleneğin ötesine 
geçecek farklı müziksel 
eylemlerin öncüsü olduğunu 
daha çocukken belli eder. 
Dünyaca ünlü her sanatçının 
ortak yanıdır çocukluktaki 
sanatsal keşifler. Çocuk, 
hayal gücünü ve teknik 
kapasitesini mekânı/uzayı 
fethetme aracı olarak kullanır. 
Böylece ortaya sürece bağlı, 
değişken ve dinamik bir 
oyun çıkar. Fiziksel ve ruhsal 
donanımlar da bu oyunun 
kahramanlarını farklı kılar. 
İşte o özel çocuklardan 
biridir Şerif Muhiddin. 1892 
doğumlu Şerif, müziğe 3-4 
yaşlarında ilgi duymaya 
başlar. 5-6 yaşlarında 
öğreneceği “Üsküdar’a Gider 
iken”, “Kabağı da Boynuma 

Having drawn his first breath at 
the end of a century where historic 
social change was taking place, the 
descendant of His Holiness Prophet 
Mohammed (s.a.w.), the son of Şerif 
Ali Haydar Pasha, the last Emir of 
Mecca, Şerif Muhiddin Targan, 
even as a child demonstrated 
that he’d transcend time and 
be a pioneer of distinguished 
musical performances.  
Artistic explorations at early age 
are a common trait of all world 
renowned artists. Children, employ 
their imagination and technical 
capacity as tools to conquer space. 
With that, emanates a game, 
fluxional and dynamic, dependent 
on this process. Physical and 
spiritual accoutrement gives 
distinction to the protagonists 
of this game. Şerif Muhiddin 
is one of these special children. 
Born in 1892, Şerif started to be 
interested in music at the ages of 
3-4 and never forgot the folk songs 
he learned at the ages of 5-6, like 
“Üsküdar’a Gider İken,” “Kabağı da 
Boynuma Takarım” and the first 

Takarım” gibi türküler ve 
Âsım Bey’in “Rast Peşrevi”nin 
birinci hanesi aklından 
hiç çıkmaz. Bir kere oyun 
başlamıştır. Kimi geceler 
köşklerine fasıl yapmak 
için gelen Ali Rıfat Çağatay, 
Rauf Yekta Bey ve Kanunî 
Hacı Ârif Beyler gibi önemli 
konukları dikkatlice uzaktan 
uzağa dinler ve değiştirilmiş 
ya da atılmış telleri sabah 
etraf temizlenmeden toplar. 
Neden? Çünkü üretkenlik 
arzusu içgüdüsel olarak 
onu harekete geçirmiştir. 
O zamanlar elindeki tek 
sermaye birikimini, yani 
odada bulduğu telleri üç 
burgulu tahtaya takıp sesler 
çıkarmaya yarayan ilk 
çalgısını yaparken kullanır.  
Daha sonraları, 10 yaşına 
geldiğinde Şerif Muhiddin’in 
eline küçük bir ud geçer ve 
kilitli misafir odasındaki 
kanepenin altına onu usulca 
gizler. Böylece, davetsiz 
misafirleri sınırlarının 

movement (entry to the musical 
mode ending with a refrain) of 
Âsım Bey’s Rast Overture. The 
game was on. On some nights 
he inclined his ears from a far to 
important guests that visited their 
mansion to perform “fasıl” (a suite 
in Ottoman classical music) like 
Ali Rıfat Çağatay, Rauf Yekta Bey 
and Kanunî Hacı Ârif Bey, and in 
the mornings before the place was 
cleaned up, he collected the replaced 
or discarded instrument strings. 
Why would you say? Because the 
desire to produce was stirred in 
him instinctually. In those days, all 
his property was his first musical 
instrument, one he had made out 
of a three-screwed piece of wood on 
which he tried to clamp the strings 
he found in that room.  
Later, when he became 10 years 
old, Şerif Muhiddin got possession 
of a small oud and discreetly hid 
it underneath the sofa in the 
guest room, the door of which was 
usually locked. This way, he kept 
the uninvited guests out of bounds. 
His father did not really approve of 

1 Targan, Batı’nın tekniğini kullanmakla beraber bunu kimlik değiştirmeden ve tarihî referanslarını koruyarak gerçekleştirmiştir. 
Targan has managed to utilize classical music techniques without altering their identity and by preserving historical references. 
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dışında tutar. Babası geometri, 
matematik, İngilizce ve tarih 
derslerini ihmal edeceği 
düşüncesiyle Şerif Muhiddin’in 
müzikle olan ilişkisine pek 
sıcak bakmaz. Oysa yeryüzünü 
malzeme olarak henüz küçük 
yaşlarda kullanan bu çocuk, ne 
olursa olsun eserler verecek ve 
kendi kurduğu yeni dünyada 
var olanları gizlilikten açığa 
çıkaracaktır. İnsanlar da onun 
farkındadır. Nasıl ki bebeklerin 
yaşamlarında sütnineler, dadılar 
ve dayeler var ise küçük Şerif 
Muhiddin’e yardımcı olan bir 
meleği, dadısı vardır. Misafir 
odasının kilitli kapısının 
anahtarı da bu sırdaşındaydı. 
Dadı, Şerif Muhiddin’in başarma 
arzusu önündeki engelleri 
kaldıranlardan biri olur. Oyun 
daha da hızlanmaktadır. 

Uykusuz Geceler 
Evde herkes uyuduğunda, 
gece yarısı şamdan yakılır, 
Şerif Muhiddin’in yattığı oda 
ile aradaki üç büyük koridor 

geçilerek mesafeleri kısaltan 
büyük bir aşk ile ud ele alınır. 
Aslında amacı zamanın ve 
mekânın direncini kırarak 
şehirdeki diğer insanlardan 
en çok soyutlandığı anların 
içinde yaşamaktır. Düş 
gücü bir araya getiricidir. 
Çocukluk işte…  
Çamlıca’nın en güzel 
tepelerinden birinde, 
Boğaziçi’nin eşsiz manzarasını 
gören penceresinin önünde 
saatlerin nasıl geçtiğinin 
farkına bile varmaz. Ta ki 
kendi kendine yoruluncaya 
kadar. İstanbul’un göklerini 
aydınlatan ruhi mumları, 
yani minareleri görünce 
sabahın yaklaştığını anlar, 
erken kalkanların onu ele 
verecekleri korkusuyla 
udu yerine koyar ve hemen 
yatağına döner. Öyle dalar 
ki mevsimlerin geçtiğini 
ancak üç sene sonra, uykusuz 
gecelerin neden olduğu 
hastalığın baş göstermesiyle 
anlar. Neyse ki ciddi bir 

Şerif Muhiddin’s interest in music, 
worried that he might neglect his 
geometry, mathematics, history 
and English. However, this little 
child that made the earth his source 
of supply even at such an early 
age, would be producing works of 
art come what may, and would be 
bearing them forth in that new 
realm he had created, on his own. 
And he did not go unnoticed. It was 
customary for babies to have wet 
nurses, nannies and governesses, 
and little Şerif Muhiddin, had a 
helping angel too, and she was a 
nanny. The key to the guest room 
was kept by his confidant. The 
nanny was one of the people who 
obliterated the obstacles set 
in front of Şerif Muhiddin’s 
desire to succeed. The game was 
gaining pace. 

On Sleepless Nights 
When everyone took to their bed, 
a candelabra was lit at midnight, 
and as the distance of three 
huge corridors between Şerif 
Muhiddin’s bedroom and the guest 
room was covered, the oud was 

2

3 Targan, derin bir kültürün birikmiş seslerini daha önce hiç görülmemiş 
bir şekilde dile getirerek dikkat çekmiştir. 
Targan has drawn attention to his work by virtue of his unique expression 
of the accumulated sounds of a profound culture. 

3

2 taken into his hands with a love 
that could not be extinguished. 
Truth be told, his aim was to 
break the resistance of time and 
space, and to live in the moments 
where he was most alienated from 
the people inhabiting the city. 
Imagination was unifying. It was a 
childish thought but still… 
On one of the most beautiful hills 
of Çamlıca, in front of his window 
that overlooked the magnificent 
view of Bosphorus, he didn’t even 
know how the hours passed. Until 
he tired himself out. When he saw 
the ethereal candles, that is to say 
the minarets light up the skies of 
Istanbul, he notice that the dawn 
was about to break, and afraid 
that the early riser can tell on him, 
he placed the oud back in its hiding 
place and crawled back in his bed. 
He got so engrossed that he only 
came to count the cost of the three 
years that had gone by when he 
was taken ill as a result of these 
sleepless nights. Fortunately, it 
was nothing serious. This little 
child began to understand the 
magic of mothers’ hands when he 

Targan’ın Süleymaniye Kütüphanesi arşivinde bulunan udu.
The oud belonging to Targan in the archives of Süleymaniye Library.
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şey değildir. Anne elindeki 
sihri hastalandığı gece fark 
edecektir o küçük çocuk. 
Alnında gezen o mübarek eller 
yüreğine, zihnine ve ruhuna 
“Bir şeyin yok oğlum.” diyen 
sözcüklerle tesir edecektir. 
Duyular ruha anlam 
vermiştir. Şükür ki bu hastalık 
yeni  bir şeylerin müjdeleyicisi 
olur. Artık dersler 
bitirildiğinde akşamları Şerif 
Muhiddin’in çalışmasına 
müsaade edilir. Gerçeklik 
kapıyı çalmıştır. Bir süre 
sonra aile fertleri ve babasının 
özel misafirleri onu dinlemek 
için odasına bile gelmeye 
başlar. Şerif Muhiddin’i 
içinden çıktığı ya da 
kendisini belirleyen müziksel 
yaşamdan ayırmak, açıkçası 
ayrılmaz şeyleri ayrıştırmak 
anlamına gelirdi. Yaptığı 
işin önemini ve kamusal 
yararını, gelecek kuşakların 
uddaki mutluluğuna 
yapacağı katkıyı çok küçük 
yaşlarda işte anlattığım bu 

özelliklerle kavramıştır. Doğu 
ve Batı kültürlerine vakıf, 
Peygamber ahfâdı bir ailenin 
çocuğu olarak başladığı 
yaşamı ona farklı coğrafya 
ve iklimlerde müziğini icra 
etme imkânları sunar. 
 
Müziksel Köprüler: Ud 
ve Viyolonsel 
Bir çalgıdan çıkan, belki de 
unutulacak geçici sesleri 
sanatıyla kalıcı ezgilere 
dönüştürmüştür Şerif 
Muhiddin Targan. Doğu 
ile Batı’yı aynı sahnede 
birleştiren bir ud ve viyolonsel 
virtüözüdür. Udun nasıl 
çalındığına dair yazılı 
kaynaklar bizlere maalesef 
çok şey söyleyemiyor. Targan, 
adeta kayıp bir geçmişi 
geri getirme girişiminin 
temsilcisidir. O, köklü bir 
dönüşümün gerçekleştiricisi, 
bir solist ve özel bir ustadır. 
1928 yılının New York’unda, 
viyolonsel virtüözü Pablo 
Casals (1876-1973) ve gitar 

4

5

5 1936 yılından Irak hükümetinin davetiyle Bağdat’a giden Targan, 
burada Doğu ve Batı Musikisi bölümlerinin yer aldığı Bağdat 
Konservatuvarı’nı kurar.  
In 1936, Targan traveled to Baghdad as an invitee of the Iraqi 
government and established the Baghdad Conservatory that contains 
Eastern and Western music departments. 

fell ill. Those blessed hands that 
caressed his forehead would send 
ripples through his heart, mind 
and soul with words of “You have 
nothing to worry about my son.” 
Sensations gave meaning to the 
soul. Thankfully this sickness was 
the harbinger of better things to 
come. From that day onwards, 
when he finished doing his 
homework, Muhiddin was allowed 
to practice. Reality had knocked 
on the door. After some time had 
passed, the family members and 
his fathers’ special guests started 
to drop by his room to listen 
to him play. To separate Şerif 
Muhiddin from the things that 
he had come out of or the musical 
life that he was determined to 
follow would have been severing 
indissociable things. At a small 
age, with qualities such as these, 
he had put forth the importance 
of his mission, the contribution 
he would be making to the public 
avail of this art, and the happiness 
of the oud-playing generations 
to come. The life he had started 
as a descendant of the Prophet of 

gentle birth, coming from a family 
that kept their finger on the pulse 
of both Eastern and Western 
cultures provided the chance to 
perform his music in different 
lands and climates.

Musical Bridges: Oud and 
Violoncello 
Şerif Muhiddin Targan 
transformed temporal tunes 
evanescently pouring out of a 
musical instrument into long 
lasting melodies. He was a 
virtuoso of the oud and violoncello, 
one who united the East and 
the West on the same stage. The 
written sources concerning how 
the oud was played do not tell us 
much. Targan was virtually the 
coryphaeus of bringing a past that 
had been lost back and giving it 
a future. He was the conceiver 
of a profound transformation, a 
soloist and a real master of his art. 
In New York of 1928, he was in 
the Town Hall, on the same stage 
that was strutted by distinguished 
denizens - as they are referred to 
in the history of music - of the ‘city 

4 Targan, ilk eseri Hüzzam saz semaisini Mehmed Âkif Ersoy’a ithaf eder.   
Targan’s first composition, Hüzzâm Samai is dedicated to Mehmed Akif Ersoy.
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virtüözü Andres Segovia 
(1893-1987) gibi müzik 
tarihine “deha şehri”nin 
saygın sakinleri olarak 
geçmiş dev isimlerin sahne 
aldığı Town Hall’dadır.  Bu 
salonda  hem uduyla hem de 
viyolonseliyle tarihsel açıdan 
“yeni” olanı ortaya koymuştur. 
Ta Amerikalarda verdiği o 
konseri kimler dinlemiş bir 
bilseniz… Dünyanın en büyük 
ustaları... Bütün zamanların 
en iyileri arasına giren 
kemancılar Jascha Heifetz 
(1901-1987), Fritz Kreisler 
(1875-1962), Mischa Elman 
(1891-1967) ve yakın dostu, 
piyanist Leopold Godowsky 
(1870-1938). O unutulmaz 
konserin hemen ardından 
alkışlar susmaz ve salondan 
coşkulu sesler yükselir: “Udun 
Paganini’si”. 
Radikal olanı gerçekleştiren 
ve modern bir portre çizen 
Targan, udu sadece bir 
araç, tekniğe dayalı bir 
ürün olarak gören değil, 
ona şahsiyet kazandıran 
biridir. Akıl ve bilim kodları 
dünyaya bakışında ve uda 
yaklaşımında ona eşlik 
etmiştir. Sözlü ve yazılı kültür 
arasındaki tarihsel biçim 
yorumlamalarının değiştiği 
20’nci yüzyılda soyut yerine 
somut öndedir. Düşünülenler 
resmedilmeye, yazılmaya ve 

“ben” olmaya başlamıştır. 
İmzasını eserlerinin altına 
atanların yüzyılıdır artık 
içinde yaşanılan. Kaynaklara 
göre, Türk müziğinde bir 
çalgıya özel eserleri besteleyen 
ilk kişidir Şerif Muhiddin. 
Ayrıca, konser etütlerinin 
dışında saz semai formunda 
7, şarkı formunda da 3 eser 
bestelemiştir. Bilinenin 
ötesine, kullanılanın çok 
daha ilerisine taşıdığı udun 
ses genişliğini de artırmıştır. 
Kendisinden önce udun 
üzerinde iki buçuk oktav 
içine hapsedilen seslerin 
özgürlüklerini onlara teslim 
ederek dört oktavın, kimi 
zaman da dört buçuk oktavın 
üzerine çıkarmıştır onları. 
Notalar özgürleşmiştir 
artık. Hele tek tel üzerindeki 
hâkimiyeti, görülmemiş, 
işitilmemiş sürati bir de diğer 
tellere ihtiyaç duymadan 
yürüttüğü bağımsızlık 
hareketi yok mu! İşte bunlar 
onun imzasını taşıyan en 
belirgin özelliklerdendir. 
Sanatçıdaki bu başkalık 
onun parmaklarındadır, 
düşünen parmaklarında... 
Cemal Süreya belki “İki kalp 
arasında en kısa yol: Birbirine 
uzanmış ve zaman zaman 
ancak parmak uçlarıyla 
değebilen iki kol” derken kalp 
ile el arasındaki iletişimi 

6

6 Targan, Türk müziğinin en önemli seslerinden Safiye Ayla ile 1950 yılında evlenir. 
In 1950, Targan married one of the most distinguished voices of Turkish classical music, Safiye Ayla.

of genius’ like violoncello virtuoso 
Pablo Casals (1876-1973) and 
guitar virtuoso Andres Segovia 
(1893-1987). With the concert 
he gave, Targan put forth what 
was historically “new” with his 
oud and violoncello. Would you 
like to guess who was among the 
spectators of the concert he gave in 
such faraway lands as the U.S.A.? 
The biggest masters of the world. 
Violinists who are considered the 
best of all times like Jascha Heifetz 
(1901-1987), Fritz Kreisler (1875-
1962), Mischa Elman (1891-1967) 
and his closest friend, pianist 
Leopold Godowsky (1870-1938). 
Following that concert the applause 
and acclamations did not cease and 
fervent voices were heard shouting 
“The Paganini of the Oud…” 
Following on the radical and 
presenting a modern portrait, 
Targan was a figure that did not 
consider the oud solely as a musical 
instrument and a technique-
based product, but someone who 
reassigned a prominent personality 
and individuality to it. Codes of the 
mind and science accompanied his 
worldview and his approach to the 
oud. In the 20th century where the 
historical form of interpretations 
between written and oral cultures 
started to differ, the concrete took 
precedence over the abstract. 
Meditations came to be depicted, 
put down on paper, morphed into 
“I.” It was the era of those who’d 

append signatures to their works 
of art. According to the sources, 
Şerif Muhiddin was the first person 
to compose music specifically 
for one musical instrument. 
Besides, the concert etudes he 
composed, he also set seven saz 
samai compositions and three 
songs to music. He expanded the 
vocal range of the oud far beyond 
what was known and employed 
to that point in time. He set free 
sounds that were incarcerated 
into two and a half octaves on the 
oud and took them above four or 
at times four and a half octaves. 
The musical notes were now set 
free. What dominance he achieved 
over just one string and what pace 
he employed - one that had never 
before been seen or heard! And 
the movement of independence 
he carried out with no need for 
strings! These are the most striking 
features that carry his signature. 
The uniqueness of the artist was 
in his fingers, thinking fingers. 
Maybe Cemal Süreya was giving 
precedence to fingers that maintain 
the communication between the 
heart and the hands when he said, 
“The shortcut between two hearts 
is two arms extended towards one 
another touching fingertips from 
time to time.” Just like Targan. 
The concept of giving concerts 
with Turkish musical instruments 
in Turkey was debuted in the 
era with Tanburî Cemil Bey 
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sağlayan parmaklara ayrıcalık 
tanımıştır. Tıpkı Targan gibi. 
Türkiye’de, Türk müziği 
çalgılarıyla konser olgusu, 
Tanburî Cemil Bey ile çağa 
giriş yapar ve ardından Şerif 
Muhiddin Targan tarafından 
dünyaya büyük puntolarla 
sunulur. Ud için hazırladığı 
metodu geçmişin birikimini, 
mirasını anlayarak ve yeni bir 
başlangıç yapmak niyetiyle 
kaleme alır. Ufkun öte 
tarafında sezilen bir âlemin 
hasretini çeken Targan, ortaya 
koyma hünerini çocukluk 
günlerine gönderme yaparak 
eser isimlerinde yaşatır. 
“Koşan Çocuk” ve “Çocuk 
Havası” bunların başında 
gelir. Bilinç yoğunlaşır, 
bireysellik ve özgür hayal 
güçlendikçe güçlenir. 
Targan, kendi iç dünyasıyla 
karşılaşır. Uzaklara 
gitmek istediğindeyse bir 
başka eserle anlatır bunu: 
“Kanatlarım Olsa idi.” Targan 
için sesler yalnızca bir 
vesiledir. Konserler ise onun 
yaşamının nicel momentlerini 

yansıttığı ses istasyonlarıdır. 
Orada duygusal tasarım 
güzelliklerine, melodilerine 
ruh üfler. Başka coğrafyaları, 
kıtaları birbirine yakınlaştırır. 

Takdir Gören Büyük 
Yetenek 
Dünyayı öğrenmekten zevk 
alan, güzel sanatları tıpkı 
babası gibi seven, resim yapan, 
babasının tutkusu at binmeye 
kendisi de düşkün olan Şerif 
Muhiddin, Arapça, Farsça, 
Fransızca ve İngilizce bilir. 
8 Nisan 1950’de kendisi gibi 
önemli bir sanatçıyla, Safiye 
Ayla ile evlenir. Hayatında 
en müstesna yer sevgili eşi 
Ayla’ya aittir. Cemal Reşit 
Rey, İsmail Hakkı İzmirli, 
Mehmed Âkif Ersoy, Mesud 
Cemil ve Yahya Kemal Beyatlı 
gibi değerli isimlerin de apayrı 
yerleri vardır hayatında. Peki 
ya öğrencileri?.. 1936 yılında 
Irak hükümetinin davetlisi 
olarak gittiği Bağdat’ta kurduğu 
konservatuvarda 12 yıl idareci 
ve eğitimci olarak görev yapar. 
Kendi ekolünün izlerine 

(Tambouri Djemil Bey) and was 
then presented to the whole 
world by Şerif Muhiddin Targan. 
The method he prepared for the 
oud was set to paper with the 
intention of understanding the 
heritage and encumbrance of 
the past, and making a brand 
new start. Yearning for a realm 
that lies beyond the horizon, 
Targan, cherished his childhood’s 
assertive deftness with the 
names he gave his compositions; 
Koşan Çocuk (The Boy Running) 
and Çocuk Havası (The Song of 
the Child) are among the most 
important ones. Consciousness 
intensified, individuality and free 
imagination ensued in fervor. 
Targan became acquainted with 
his inner world. When he wanted 
to get away, he expressed it with 
other compositions: Kanatlarım 
Olsa İdi (If Only I had Wings). For 
Targan, sounds acted as mediators. 
Concerts were the voice stations 
that pulsated the quantitative 
moments of his life. There melodies 
breathe life into the beauties of 
emotional design. They familiarize 
with other lands and continents. 

The Acclaimed Great 
Talent 
Getting enjoyment out of 
acquainting himself with the 
world, he painted as a lover of 
the fine arts just like his father 
and also took to his father’s 
other passion, riding horses. 
Furthermore, Şerif Muhiddin 
knew Arabic, Persian, French, 
and English. On April 8, 1950, 
he married with another 
important artist, Safiye Ayla. I 
have to expound that the most 
exceptional place in his life was 
reserved for his beloved wife, 
Ayla. Meritorious figures like 
Cemal Reşit Rey, İsmail Hakkı 
İzmirli, Mehmed Âkif Ersoy, 
Mesud Cemil and Yahya Kemal 
Beyatlı also had a very significant 
place in his life. What about 
his students? In 1936, he was 
invited by the government of Iraq 
and acted as an administrator 
and educator for 12 years in 
the conservatory he established 
there. His students, such as the 
brothers Münir and Cemil Beşir 
who display characteristics of 
Targan’s style, and Selman Şükür, 

7
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rastladığımız Münir Beşir-Cemil 
Beşir kardeşler ve Selman Şükür 
gibi Arap dünyasının en önemli 
udilerini yetiştirir. Bu noktada 
dönemin yerli basınından birkaç 
kesit sunmak isterim. Aralık 
1950’de Akşam gazetesi için 
yapılan bir röportajda dünyaca 
ünlü İspanyol viyolonselist 
Gaspar Cassado (1898-1966): 
“İstanbul’a bu gelişimde ud 
dinlemek fırsatını da elde ettim. 
Şerif Muhiddin Bey geçen gün 
bana bir ud konseri verdi. Bu 
aleti ilk olarak dinliyorum. Fakat 
kendimi hâlâ udun tesirinden 
kurtaramadım. Şerif Muhiddin 
Bey bunu fevkalade çalıyor.” 
diyerek hayranlığını ifade 
eder. 1 Ocak 1953 tarihli Son 
Telgraf gazetesinde yer alan 
bir konser duyurusunda 
ise: “Üstad, bugün İstanbul 
Radyosu’nda bir konser 
verecek.” denir. Viyolonseli 
ile Cemal Reşit Rey’in 
idaresindeki orkestrayla 
Haydn’ın bir konçertosunu 
çalacaktır Şerif Muhiddin 
Targan. Kimler takdir 
etmemiştir ki bu büyük 

yeteneği! Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere 
eski ABD başkanlarından 
Roosevelt’in ailesi, çoğu zaten 
kuzeni olan Arap kralları, tıpkı 
onun gibi müzik tarihinde eşsiz 
yerlerini almış olan piyanist 
Josef Hofmann (1876-1957) 
gibi Batı’nın virtüözleri ve 
gönüllerine ud ve viyolonseliyle 
çıkardığı nağmelerle girdiği 
müzikseverler. Müziğiyle 
var olduğu hemen her yerde 
alkışlanmış, saygı görmüştür. 
Mehmed Âkif, “Şark’ın yegâne 
dâhisi” olarak tanımladığı 
Şerif Muhiddin’e olan 
hayranlığını “Safahat”ın 
yedinci kitabı “Gölgeler”i ona 
ithaf ederek ölümsüzleştirir.  
Targan’ın son yılları doğduğu, 
âşık olduğu İstanbul ’da 
geçecektir. Ve yine bu eşsiz 
güzellikteki şehirde 1967’de 
hayata veda edecektir. 
Targan’ın müzikal mirası bir 
kültürel coğrafyayı ve onun 
son yüzyıl içinde yaşadığı 
değişimleri anlamak için 
bizlere eşsiz bir ses kaynağı 
sunacaktır daima.

are among the most prominent 
oudists of the Arab world. At this 
point, I would like to present a 
few profiles from the era’s local 
press. Let’s see what the world 
renowned Spanish violoncellist 
Gaspar Cassado (1898-1966) 
said about him in an interview 
to Akşam Gazetesi (Evening 
Newspaper) on December 1950: 
“On my visit to Istanbul, I had 
the chance of listening to the oud 
this time. Şerif Muhiddin Bey 
gave me an oud concert the other 
day. It was the first time I was 
listening to this instrument. The 
oud’s sound still holds sway over 
me. Şerif Muhiddin Bey plays it 
exceptionally well.” The newspaper 
clipping of a concert announcement 
published in Son Telgraf (The Last 
Telegraph), dated January 1, 1953, 
reads, “The master will be giving 
a concert at Istanbul Radio today.” 
Şerif Muhiddin Targan was to 
play a concerto of Haydn with the 
accompaniment of an orchestra to 
be conducted by Cemal Reşit Rey 
with his violoncello. Who acclaimed 
this great talent? First and 
foremost, Mustafa Kemal Atatürk, 

8

the family of the former President 
Roosevelt, Arab kings, most of 
whom were his cousins, virtuosos 
of classical music that have taken 
their unprecedented places in 
music history like the pianist Josef 
Hofmann (1876-1957), and music 
lovers whose hearts he captured 
with the tunes strummed from 
his oud and violoncello. He has 
been hailed and received standing 
ovations in all platforms where 
he performed his music. Having 
defined Şerif Muhiddin as the “Sole 
Genuis of the East” Mehmed Âkif 
has eternalized his admiration for 
Targan by dedicating the poem 
“Gölgeler” (Shadows) to him in 
Volume VII of Safahat.  
Targan’s last years were spent in 
Istanbul, the city he was born and 
loved. His name was inscribed 
in the book of life in this city of 
unutterable beauty in 1967. 
The musical heritage of Targan 
continues to present us with 
an unprecedented vocal source 
that enables us to come to 
grips with a cultural geography 
and the changes it underwent 
within the last century.

7

8

Safiye Ayla tarafından 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne 
bağışlanan özel koleksiyonda 
bulunan Şerif Muhiddin Targan 
tarafından yapılmış bir kara 
kalem çalışması.  
A charcoal drawn portrait among 
the private collection donated to 
Süleymaniye Library by Safiye Ayla.

Şerif Muhiddin Targan ve Safiye Ayla  
Şerif Muhiddin Targan and Safiye Ayla
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Konya mutfağı denince akla ilk olarak Türk halk 
kültürünün mutfağa yansıması gelir. Gerçek ise 
Konya mutfağının saray mutfağı olduğudur. 

CUISINE OF KONYA FROM SELJUKS TO THIS DAY
When you say cuisine of Konya, the first thing that pops 
to mind is the reflection of Turkish folk culture. In truth, 
Konya's cuisine is an imperial one.  

SELÇUKLU’DAN GÜNÜMÜZE

ÇETİN DEMİRHAN MESUDE BÜLBÜL SERAF

KONYA MUTFAĞI



Selçuklu kültürüyle 
yoğrulması ve İpek Yolu’nun 
geçiş güzergâhında olması 
Selçuklu başkenti Konya’nın 
kültürel yapısını belirlemiş 
ve farklılaştırmış. Pek 
çok kültürle temasta 
bulunma hâli mutfağa da 
yansımış; bu durum hem 
yemek çeşitlerinde hem 
kullanılan malzemelerde 
hem de lezzetlerde karşılığını 
bulmuş. Konya mutfağı farklı 
kültürlerden hem lezzet hem 
de malzeme almış. 
Mevlâna Celaleddin 
Rumi'nin ve Mevlevi 
kültürünün Konya 
mutfağının disipline 
edilmesinde ve standarda 
kavuşmasında önemli 
etkisi olmuş. Yeme-içme 
adap ve erkânı Mevleviliğin 
etki alanı içindeki tüm 
coğrafyalara buradan 
yayılmış.

Tandırdan Balığa 
Tahıl ambarı olması 
nedeniyle şehrin mutfağında 
un ve unlu mamuller 
hep ön planda olmuş. 

Hayvansal ürünler de bu 
tarımsal ürünlerle birlikte 
kullanılmış. Küçükbaş 
hayvanlar sıklıkla tercih 
edilirken, kümes hayvanları 
nadiren tüketilmiş 
sofralarda. Konya’nın 
ünlüler ünlüsü tandırı 
ise bozkır kültürünün bir 
yansıması olarak şehrin 
mutfağında baş köşeyi 
kapmış. Belki de binlerce 
yıllık Çatalhöyük’ün mirası 
olmuş tandır. Beyşehir 
Gölü ise Konya mutfağına 
balık kültürünü taşımış. 
Balığı sadece taze olarak 
değil salamura olarak da 
kullanmış aşçılar. Şeker 
ve balı tatlı yapımında bol 
bol kullanmış bu kentin 
sakinleri. İpek Yolu’nun 
bir parçası olarak değişik 
baharatlar erken dönemde 
bu mutfakta yerini almış. 
Velhasıl tatlısından 
tuzlusuna, damaklara 
seza ekmeğinden böreğine, 
küflü peynirinden salamura 
sazanına kadar ağzının tadını 
bilenlere bayram ettirmesini 
bilmiş Konya mutfağı. The fact that it was enriched 

with the Seljuk culture and 
was along the Silk Road has 
determined and distinguished 
the cultural structure of Konya 
cpital of Seljuks. The diverse 
cultural contacts are ref lected 
not only in Konya cuisine’s 
rich variety and  ingredients 
but also in the f lavors that 
can be savored. The cuisine 
of Konya have borrowed both 
the ingredients and gustoes of 
different cultures. 
Mawlana Jalaluddin Rumi 
and Mawlavi culture had 
a significant impact on 
disciplining and standardizing 
Konya’s cuisine. Customary 
practices of eating and drinking 
spread to all the lands that 
were under the inf luence of 
Mawlawi culture. 
 
From Tandoori to Fish 
Since the city is a depot 
of grains, f lour and baked 
products have always been a 
staple. Animal products have 

also been used along with 
agricultural produce. While 
sheep and goats’ meat were 
frequently used in local dishes, 
poultry was rarely consumed. 
The well-known household 
delicacy of Konya, tandoori 
has taken the seat of honor 
as an extension of the steppe 
culture. Tandoori is probably 
a remnant of the thousands-
year-old Çatalhöyük heritage. 
Lake Beyşehir brought the 
fish culture to the cuisine of 
Konya. The cooks used fish not 
only fresh but also brine-cured. 
The inhabitants of this town 
have amply used both sugar and 
honey in the making of desserts. 
Owing to being on the Silk Road 
various kinds of spices early on 
took their place in local cuisine. 
With its sweet and salty 
delicacies ranging from the 
unforgettable etli ekmek (bread 
with meat) and börek, molded 
cheese and carp cured in brine 
Konya cuisine knows how to offer 
a feast for the eye and the palate.
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YOGHURT SOUP 

1 cup chickpeas / ½ cup dehusked wheat / 6-7 cups beef broth / For the Avgolemono (Egg 
Yolk and Lemon Sauce) ½ kg strained yoghurt / A pinch of salt / 1 egg / 2 tbsp. f lour / For 
the Topping  2 tbsp. butter / 1 tbsp. dried mint / 2 tsp. red chili powder
 
Wash and drain chickpeas and wheat. Let them rest overnight in water. Next day, bring 
the softened and soaked chickpeas and wheat to a boil with 8-9 cups of beef broth. Using a 
pressure cooker will shorten your cooking time. 
For the avgolemono place the yoghurt, egg, flour and salt in a bowl and stir with a wire 
whisk. Add this mixture slowly but constantly to the chickpeas and wheat cooked in broth 
and let it absorb it while you cook it over medium heat stirring constantly. After bringing 
to a boil, remove from cooker. 
Melt and simmer the butter in a pan until it froths and add the dry mint and red chili 
powder. Pour the hot mixture over the soup. The sizzling sound and scent of burnt butter 
are crucial to this recipe.

YOĞURT ÇORBASI 
 
1 su bardağı nohut / ½ su bardağı dövme (aşurelik buğday) / 6-7 su bardağı et suyu
Terbiyesi için  ½ kg süzme ya da torba yoğurt /Bir tutam tuz / 1 yumurta / İki tepeleme yemek 
kaşığı un Çorbanın üzeri için  2 yemek kaşığı tereyağı / 1 yemek kaşığı kuru nane /2 çay kaşığı 
kırmızı toz biber

Nohudu ve buğdayı yıkayıp süzün. Bir gece suda bekletin. Ertesi gün yumuşamış ve şişmiş 
olan nohutla buğdayı 8-9 su bardağı et suyuyla haşlayın. Bu aşamada düdüklü tencere 
kullanmak hazırlama süresini kısaltır. 
Bir tas içerisinde çorbanın terbiyesi için yoğurt, yumurta, un ve tuzu tel çırpıcıyla 
karıştırın. Bu karışımı yavaş yavaş, sürekli karıştırarak nohut ve buğdaylı et suyuna 
yedirdikten sonra, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Bir taşım kaynadıktan sonra 
ocaktan alın.
Tereyağını küçük bir tavada köpürene kadar kızdırıp nane ve kırmızı biberi ekleyin. Kızgın 
karışımı çorbanın üzerine dökün. Yanık tereyağından çıkan ses ve koku bu leziz çorbanın 
olmazsa olmazıdır.
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ALMOND RICE PILAF WITH TANDOORI 
 
1 kg of lamb rump ribs / 100 g diced tail / 2 cups rice / 50 g peeled almonds / 4 tbsp. butter / 1 tbsp. 
olive oil / Salt / Pepper/ 2 cups broth 

Melt the butter in a pan and bring to a sizzle. When it starts to release its fragrance, add 
the meat. Cover the pot and cook at low heat. When the color of the meat starts to change 
remove it from the pot and place it in a casserole. Cook it in a preheated oven at 180° for 2 
hours. If you place a bit of water in a bowl into the oven, your meat will take on the flavor 
of the real deal - that is to say, it will taste more like tandoori. 
Wash the rice in a strainer. Melt the butter and the olive oil in a pot and roast the almonds 
until they turn golden. Sauté the rice that you have strained for 4-5 minutes until it 
becomes transparent. Add the broth and cook on a low heat until all the liquid is absorbed. 
Place the tandoori on top of the rice, close the lid and let it stand for 25 minutes. This 
rice dish that tastes better served lukewarm rather than hot is traditionally prepared and 
served at the Sacrifice Feast.

BADEM PİLAVLI KURBAN TANDIR 
 
1 kg kuzu but kaburga eti / 100 gr kuyruk kuşbaşı / 2 su bardağı pirinç / 50 gram soyulmuş badem 
/ 4 çorba kaşığı tereyağı / 1 çorba kaşığı zeytinyağı / Tuz / Karabiber/ 2 su bardağı et suyu
 
Tencerede kuyruk yağını kavurun. Kokusu gelmeye başlayınca etleri de üzerine koyun. 
Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte bir süre pişirin. Etlerin rengi dönmeye başlayınca 
tencereden çıkarıp güvece alın. 180 dereceye ayarlanmış fırına alıp 2 saat pişirin. Fırına 
bir kap içinde su koyarsanız etiniz suyun buharıyla gerçek tandır kıvamına gelir. 
Pilav için pirinçleri sudan geçirin. Pilav tenceresine tereyağını ve zeytinyağını koyup 
eritin, bademleri altın rengi olana kadar kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri 4-5 
dakika boyunca kavurup pirinçler saydam hâle gelince et suyunu ilave edin. Kısık ateşte 
suyunu çekene kadar pişirin. 
Kurban tandırı pilavın üzerine dökün, sonra üzerini kapatıp 25 dakika demlenmeye 
bırakın. Bu pilav sıcak değil de ılık servis edilirse lezzeti daha yoğun olur.
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SAC ARASI 

2 curls of clotted cream / 10 sheets of ultra thin (baklava) phyllo / 5 tbsp. butter / 1 cup crushed walnuts
 
Melt the butter in a pan. Spread the phyllo on your kitchen countertop. Spread a thin layer 
of butter over one phyllo and place small pieces of clotted cream on top. Roll it up. Repeat 
the procedure with all of the phyllo and place them on an oiled oven tray. Bake at 180°C 
until the tops are crispy. Remove from the oven and pour honey or castor sugar on top. 
Serve cold with sprinkled walnuts.

SAC ARASI 
 
2 lüle kaymak / 10 adet baklavalık yufka /5 yemek kaşığı tereyağı / 1 bardak ezilmiş ceviz
 
Tereyağını bir tavada eritin. Yufkaları teker teker tezgâha yayın. Bir yufkayı fırçayla 
yağlayıp üzerine küçük parçalar hâlinde kaymak koyun. Rulo hâlinde sarın. Her yufkaya 
aynı işlemi uygulayıp yağlanmış fırın tepsisine döşeyin. 180 dereceye ayarladığınız fırında 
üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca üzerine bal ya da pudra şekeri serpin. Bol 
cevizle soğuk ikram edin.
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DÜŞÜNEN BİLGİSAYARLAR ARAMIZDA

Felaket senaryolarından her şeyin toz pembe olacağı 
bir geleceğe, yapay zekâya ilişkin tezler muhtelif. Peki 
ama gerçekte olan ne?

THINKING COMPUTERS ARE AMONG US

Ranging from scenarios of disaster to a future where 
everything will be a bed of roses, thesies regarding 
artificial intelligence vary. What is really going on?

ERHAN KAHRAMAN

“Terminator” serisinden “The 
Matrix”e, oradan da iRobot’a 
kadar yapay zekânın gereğinden 
fazla geliştiği bir dünyayı anlatıp 
da mutlu biten film yok denecek 
kadar azdır. Kendi kendilerine 
öğrenmeyi keşfedince gezegenin 
yeni hâkimi hâline gelmeleri 
beklenen bilgisayarların bizi 
mutlu etmek gibi bir dertlerinin 
olacağını söylemek zor. Peki, 
bizim filmimiz gerçekten nasıl 
bitecek? Akıllı fırınların birleşip 
insanlığa karşı büyük taarruzu 
başlatacağı bir geleceğe acaba 
ne kadar uzağız? Küçük bir 
“spoiler” vermek gerekirse; 
felaket senaryolarında bahsi 
geçen teknolojinin çoğu unsuru 
hayatımızı çoktan esir almış 
durumda zaten.

Makineler Düşünebilir mi? 
Yapay zekâ konu başlığı altında 
matematikten felsefeye çok 
geniş bir yelpazede tartışmalar 
devam ediyor. Bunları bir zaman 
çizelgesine oturttuğumuzda, 
yapay zekâya ilişkin tezlerin 
geçmişi “Makineler düşünebilir 
mi?” sorusunu soran İngiliz 
matematikçi Alan Turing’in 
yaşadığı döneme, yani 1950’lere 
kadar uzanıyor. Bilgisayar 
biliminin kurucusu olarak 
tanınan Turing, ki yakın 
dönemde “The Imitation 
Game” adlı filmde Benedict 
Cumberbatch tarafından 
beyazperdede başarıyla 
canlandırılmıştır, yayımladığı 
“Bilgisayarlı Makineler ve Zekâ” 
başlıklı makalesinde düşünen 

From the series “Terminator” 
to “The Matrix” and to 
iRobot almost no movies 
that tell a story in which 
artificial intelligence is 
highly developed have a 
happy ending. However, it 
is difficult to tell, whether 
computers that are expected 
to become the planet’s new 
rulers upon mastering self-
learning will care about 
making us happy. So… how 
will our movie end? How far 
are we from a future where 
smart ovens will unite and 
start a great offensive? To 
offer a spoiler, most of the 
technologies cited in doomsday 
scenarios have already latched 
themselves on to our lives.

Can Machines Think? 
Under the subject of artificial 
intelligence, discussions 
ranging from mathematics 
to philosophy are still being 
carried out. When you place 
these on a timeline, the notion 
related to artificial intelligence 
goes back to the time when the 
British mathematician Alan 
Turing who asked the question 
“Can machines think?” was still 
alive - that is to say, the 1950s. 
Recently and successfully 
portrayed by Benedict 
Cumberbatch (a.k.a. Sherlock) 
in the movie The Imitation 
Game, Turing, known as the 
founder of computer science, 
had put forth his thesis on the 
features of a thinking machine 
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bir makinenin özellikleri ve 
nasıl yapılacağı konusunda 
tezlerini ortaya koymuştu. 
Zamanda bir yolculukla 1980’li 
yıllara döndüğümüzde ise 
“makine öğrenme” adlı yeni bir 
alanın tohumlarının atıldığını, 
1990’larda ise bunun yükselişe 
geçtiğini görüyoruz. Yapay 
zekâda sayısal öğrenme ve 
model tanıma çalışmalarından 
geliştirilen bir alt başlık olarak 
gündeme gelen bu teknoloji; 
daha önce öğrenmiş olduğu 
bilgileri deneyime dönüştüren, 
bunları baz alıp yeni tahminler 
yapabilen algoritmaları ele 
alıyor. Doğal olarak, makine 
öğrenmenin hedefi zamanla 
gerçek anlamda bir yapay zekâya 
ulaşmak yerine, çözülebilir 
problemler için bilgisayarları 
kullanmaya dönüştü. Makine 
öğrenebilen programlar, sabit 
program talimatlarını birebir 
takip etmenin bir adım ötesine 
geçiyor ve kendisine sunulan 
örnek verileri baz alarak, faydalı 
tahminler sunmak veya işe 
yarar kararlar almak için yine 
kendi modellerini inşa etmeye 
çalışıyor.

Yapay Zekânın Geleceği: 
Derin Öğrenme 
İnternetin yaygınlaşması ve 
her alanda bir araç hâline 
gelmesiyle birlikte hayatımıza 
giren “büyük veri” kavramı, 
doğru bir kullanımla insan gibi 
düşünebilen yazılımlara hiç 
olmadığı kadar yaklaşmamızı 
sağladı. Öte yandan, donanım 

teknolojilerinde kaydedilen 
ilerleme, özellikle görsel 
işlemleri gerçekleştiren 
GPU’ların müthiş bir hızla 
gelişmesi, onlarca yıldır bir 
hayal olan “yapay sinir ağları” 
sisteminin gerçeğe taşınmasına 
zemin hazırladı. Bu sistem insan 
beynine en yakın “düşünme” 
algoritmasını kullanıyor ve 
genellikle görsel tabanlı olarak 
çalışıyor. 
Derin öğrenme sayesinde bir 
uygulama, ilk kez gördüğü 
bir fotoğrafın içeriğinin ne 
olduğunu anlıyor ve ona uygun 
şekilde işlem yapabiliyor. Derin 
öğrenmenin son dönemde en 
popüler örneklerinden biri de 
“Prisma” adlı mobil uygulama. 
Yapay sinir ağları sayesinde 
çektiğiniz fotoğrafın içeriğine 
uygun olarak sanatsal bir 
çalışma yapan Prisma, mobil 
kullanıcıların en çok fotoğraf 
düzenlediği uygulamalar 
arasına kısa sürede katıldı. 
Eğlenceye yönelik kullanımları 
bir yana, derin öğrenme 
sayesinde yeniden yükselişe 
geçen yapay zekâ trendinin 
hayatımızı değiştireceğine 
kesin gözüyle bakılıyor. Ancak 
bu değişimin iyi mi yoksa 
kötü mü olacağı konusu, 
gelişen teknolojinin neresinde 
durduğunuzla yakından 
ilgili. Yapay zekâ teknolojileri 
sayesinde tecrübe kazanabilen, 
bildiklerini kullanarak bir 
çıkarım yapabilen yazılımlar 
ve robotlar, rutin görevleri 
insanlardan çok daha başarılı 

and how it would be built in 
his paper titled “Computing 
Machinery and Intelligence.” 
If we were to travel back in 
time to 1980, we would see 
that the seeds of a new field 
called “machine learning” were 
being spread, whereas the field 
started becoming popular in the 
1990s. This technology came 
to the fore as a subheading that 
was developed from studies in 
computational learning and 
model recognition. Machine 
learning tackles algorithms 
that can turn pre-learned 
information to experiences and 
can render new predictions based 
on this data. Naturally, machine 
learning’s main aim became 
not attaining a true artificial 
intelligence but using computers 
to deal with solvable problems. 
Machine learning programs, 
went a step further following 
fixed program commands and 
tried to build their own models 
to provide useful predictions or 
make practical decisions based 
on the sample data they’ve been 
presented with. 
 
The Future of Artificial 
Intelligence: Deep 
Learning 
With the widespread use of the 
Internet and it becoming a tool 
to be utilized at every juncture, 
the concept of “big data” has 
entered our lives and enabled 
us like never before to advance 
towards software which when 
utilized correctly can think like 

a human. On the other hand, 
the breakthroughs in hardware 
technologies, and specifically 
the stupendous pace with which 
the CPUs performing visual 
manipulations were developed, 
paved the way for the realization 
of the “artificial neural 
network,” which was only a 
distant dream for decades. This 
system employs the algorithm 
closest to the human brain’s 
thinking capabilities and, in 
general, runs on a visual basis. 
By virtue of deep learning, for 
the first time an application 
understands the content of a 
photograph it sees and can carry 
out operations accordingly. One 
of the most popular examples of 
deep learning of late is a mobile 
application named “Prisma.” 
Prisma, which can create an 
artwork in keeping with the 
content of the photograph 
you have taken by dint of its 
artificial neural network, 
has joined the ranks of the 
applications that mobile users 
consistently prefer to use for 
editing their photographs. 
Leaving aside leisure 
applications, it is believed 
that the trend of artificial 
intelligence, which has once 
again become popular due to 
deep learning, will certainly be 
changing our lives. However, 
whether this will be for the 
better or the worse has closely 
to do with where you stand 
when it comes to developments 
in technology. Software and 
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bir şekilde yapabilir hâle 
gelecek. Endüstri 4.0 olarak da 
adlandırılan Dördüncü Sanayi 
Devrimi ile üretim hatlarında 
her şey otomatik olarak 
işleyecek ve geleneksel insan 
gücüyle çalışan fabrikaların 
yerini, neredeyse tamamen 
makinelerin birbiriyle iletişim 
kurarak üretim yaptığı “dijital 
fabrikalar” alacak. Bu da fabrika 
işçilerinin (ya da rutin görevleri 
yerine getiren mavi yakalıların) 
yeni ekmek kapıları araması 
gerekeceği anlamına geliyor. 
Elbette yapay zekâ ve 
makinelerin yükselişiyle birlikte 
yepyeni meslekler ortaya 
çıkacak. Birbiriyle iletişim 
kurabilen, öğrenen, uygulayan 
makinelerin yazılımlarının 
geliştirilmesi, yönetilmesi 
ve bakımı için pek çok yeni 
meslek dalı doğacak. Bu da veri 
bilimciliği, yazılım mühendisliği 
ya da istatistik uzmanlığı 
gibi mesleklerin gelecekte 
çok daha fazla alt kırılımla 
büyük iş fırsatları oluşturacağı 
anlamına geliyor. 
 
Sevgili Robot, Sen Önce 
Soruma Cevap Ver! 
Yapay zekânın toplumsal 
ölçekte kabul görmesi için önce 
bazı sorulara yanıt verebilmesi 
gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz 
işsizlik sorununun yanı sıra, 
yapay zekânın ilk öğrenme 

aşaması için kullanılan verinin 
taşıdığı önem de dikkatlerden 
kaçmıyor. “AI (Artificial 
Intelligence) eğiticileri” yazılımı 
dengesiz ve taraflı verilerle 
besleyecek olursa, bu programın 
önyargılı düşünmesi ve buna 
göre kararlar alması kaçınılmaz 
görünüyor. Örneğin, yapay 
zekânın jüri olduğu bir 
güzellik yarışmasında, 
sadece beyaz adayların ödül 
almış olması “Yapay zekânın 
hamurunda ırkçılık mı var?” 
sorularına neden olabilir. 
Benzer şekilde, yapay zekânın 
karıştığı bir suç işlendiğinde 
ya da örneğin sürücüsüz 
bir otomobil, yazılımdan 
kaynaklanan bir hata 
sonucu kazaya karıştığında 
sorumluluğu kimin üstleneceği 
sorusunun yanıtı belirsizliğini 
koruyor. Böyle bir durumda 
kullanıcı geliştiriciye, o da 
veri sağlayıcıya topu atarak 
sorumluluktan kaçınmak 
isteyecektir. 
Bilgisayarlar bugüne kadar 
hayatımızı kolaylaştırmanın 
yanı sıra, tıpkı Mitch Ratcliffe’in 
ünlü deyişinde bahsettiği gibi 
“Bize çok daha hızlı hata yapma 
‘olanağı’ sağlıyor.” Umalım ki 
gelişen teknolojiyle birlikte 
insana yakın bir düşünme 
yeteneğine kavuşan yapay zekâ, 
bu hataları telafi etmeye biraz 
daha fazla kafa yorsun.

robots that can gain experience 
and derive an outcome by 
utilizing what they know owing 
to artificial intelligence, will 
come to be able to perform 
routine tasks more successfully 
than humans. With the Fourth 
Industrial Revolution also 
referred to as “Industry 4.0” 
everything on production bands 
will be running automatically 
and ‘digital factories’ where 
nearly all machines will be 
communicating by talking to 
each other will be replacing 
the factories that operate with 
traditional manpower. This 
means that these factories’ 
workers - or the blue-collar 
workers that perform the routine 
tasks- will have to look for new 
places to earn a living. 
Brand new occupations will 
surely come about with the 
rise of artificial intelligence 
and machines. Many a field of 
profession will be born for the 
development, management and 
maintenance of the software 
of machines that will be able to 
interact with each other, learn 
and execute. This means that 
occupations like data scientist, 
software engineer or statistic 
specialist will be bringing forth 
great job opportunities with 
further subdivisions. 
 
Dear Robot, You Gotta 
First Answer My 
Question! 
Some questions need to be 
answered first for artificial 

intelligence to gain public 
acceptance. Apart from the 
unemployment issue we 
have already mentioned, the 
importance of the data utilized 
for artificial intelligence’s first 
stage of learning has not gone 
unnoticed. If “AI (Artificial 
Intelligence) trainers” software 
is to be fed with unbalanced 
and partial data, it seems 
inevitable that its thinking and 
decisions will be biased. For 
example, if, in a beauty pageant 
where artificial intelligence is 
a jury, only white candidates 
are rewarded, this may give rise 
to questions like “Is artificial 
intelligence inherently racist?” 
On a similar note, it still 
remains uncertain as to who 
will be taking the blame when 
a crime is committed with 
the involvement of artificial 
intelligence, i.e. a car running 
on a driverless car software gets 
involved in an accident. In such a 
case, the user will try to put the 
blame on the developer and s/
he in turn will be trying to dodge 
the bullet by passing the buck to 
the data providers. 
Apart from easing our everyday 
lives, as the famous quote by 
Mitch Ratcliffe puts forth, “A 
computer lets you make more 
mistakes faster.” Let us hope 
that artificial intelligence, 
catching up with humans’ 
thinking capabilities thanks to 
the developments in technology, 
will mull over how to compensate 
for these mistakes.
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TÜRK HAVA YOLLARI’NIN BÜYÜK FİLO HAMLESİ

A GREAT FLEET DEVELOPMENT BY TURKISH AIRLINES

Türkiye’nin Millî Bayrak Taşıyıcı havayolu, 2023 hedefleri doğrultusunda 40 adet yeni nesil geniş gövde uçağı filosuna 
katmak için görüşmelere başladı.

Turkey’s flag-carrier airline started negotiations to add 40 new-generation wide-bodied aircrafts to its fleet as part of its 2023 goals.

Dünyanın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava 
Yolları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü 
olan 2023 yılına yönelik hedeflerini hayata geçiriyor. Hâlen 337 
uçaklık, yaş ortalaması 6,5 olan bir filoya sahip havayolu, gelecek 
yıl hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı ile dünya sivil 
havacılığında daha büyük bir paya sahip olmaya hazırlanırken, 
filosunu da genişletmeyi sürdürüyor. 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş 
Milletler’in 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği 
ABD’de Türk Hava Yolları ve Boeing yetkilileri, uzun menzilli ve 
yakıt verimliliği ile öne çıkan geniş gövde uçaklardan biri olan 
787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine başladı. 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 
bir törenle Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı ve Boeing Başkan Yardımcısı Roy Conner 
tarafından New York’ta imzalanan ön anlaşmaya göre, Türk Hava 
Yolları teslim tarihleri 2019-2023 yılları arası olmak üzere 20+20 
toplamda 40 adet yeni nesil geniş gövde uçaklarından biri olan 
Boeing 787-9 Dreamliner için görüşmeye başlama kararı alındı. 
Anlaşmanın İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki geniş gövde uçak 
ihtiyacını karşılamak ve 2023 hedefleri doğrultusunda filonun 
daha da güçlendirilmesi amacını taşıdığını söyleyen Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, Boeing ile 
başlanan görüşmelerde yerli sanayi katkısının da ele alınacağını 
söyledi. Aycı, “Türk Hava Yolları olarak bu görüşmeler esnasında 
Türkiye’den temin edilecek 1 milyar dolar değerinde yan sanayi iş 
hacmini de değerlendirmekteyiz. Görüşmelerin sonuçlanmasında 
bu husus son derece önem arz etmektedir ve bu konuya 
ehemmiyetle eğilmekteyiz.” şeklinde konuştu.  
Türk Hava Yolları, 2023 yılında 500 uçaklık bir filo, dünya 
sivil havacılığında yüzde 4 pay ve yıllık 150 milyon yolcuya 
ulaşmayı hedefliyor.

Featuring one of the world’s youngest fleets, Turkish Airlines 
realizes its 2023 goals to celebrate the centennial anniversary of 
the Republic of Turkey. Flying a 337-aircraft fleet with an average 
age of 6.5 years, the airline company continues to expand its fleet 
as it prepares to obtain a bigger share of world aviation with 
Istanbul New Airport, which will be opened next year. 
During President Recep Tayyip Erdoğan’s U.S. visit for the 
United Nations 72nd General Assembly, Turkish Airlines and 
Boeing officials began negotiations for the purchase of 787-9 
Dreamliners, one of the wide-bodied aricrafts that stand out 
with their long distance f light and fuel efficiency. 
According to the initial settlement signed by Turkish Airlines 
Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker 
Aycı and Boeing Vice President Roy Conner in a meeting held 
in New York and attended by President Recep Tayyip Erdoğan, 
Turkish Airlines started the negotiations for Boeing 787-
9 Dreamliners, one of the 40 new-generation wide-bodied 
aircrafts to be purchased as a total of 40 (20+20) between 
2019 and 2023. 
Stating that the agreement aims to meet Istanbul New 
Airport’s need for wide-bodied aircrafts and to improve the 
f leet as part of the company’s 2023 goals, Turkish Airlines 
Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker 
Aycı also said that the agreement with Boeing will provide 
advantages for local industries as well. Mr. Aycı commented, 
“Turkish Airlines also considers the business volume of the 
subsidiary industry that is worth 1 billion USD. This subject 
bears importance for the conclusion of the negotiations, and is 
an aspect about which we care deeply.” 
Turkish Airlines aims to have a f leet of 500 aircrafts and a 
4-percent share in world aviation, and to reach 150 million 
passengers a year in 2023.
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YENİ UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI

NEW FLIGHT TRAINING CENTER WAS OPENED

Türk Hava Yolları, büyüyen filosu, artan yolcu sayısı ve sürekli yükselen hizmet kalitesi ile sürdürdüğü yükselişini 
insan kaynağı eğitimine yaptığı yatırımlarla da destekliyor.

With its expanding f leet, increasing number of passengers and gradually developing service quality, Turkish Airlines 
supports its growth by investing in the training of human resources.

Türk Hava Yolları, modern sivil havacılığın iyi eğitilmiş insan 
kaynağı ihtiyacını karşılayacak önemli bir projeyi vizyonu ve 
hedefleri doğrultusunda hayata geçirdi. Son teknolojinin tüm 
imkânlarını yapısında barındıran, deneyimli eğitmen kadrosu ve 
yenilikçi eğitim felsefesiyle uluslararası standartlara sahip yeni Uçuş 
Eğitim Merkezi, hizmete açıldı. Merkezde HAVELSAN tarafından 
üretilen Türkiye’nin ilk yolcu uçağı simülatörü de kullanılacak.  
Açılışta konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı,  “Ülkemizi havacılık sektörünün merkezi 
durumuna getirecek İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte, eğitimli 
uçuş ekibi ihtiyacında da ciddi bir artışın kaçınılmaz olacağı 
aşikârdır. Ülkemizin uçuş eğitiminde dışa bağımlılığını sonlandıran 
Uçuş Eğitim Merkezimiz ile uluslararası platformda rekabet 
gücümüzü ve dolayısıyla eğitim satışındaki payımızı arttırarak 
ülke ekonomimize katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaç 
doğrultusunda dünyanın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri 
olma hedefimize, açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni yerleşkemiz ile 
ilerliyoruz.” dedi.

Turkish Airlines realized a significant project in line with its vision 
and goals to meet the need for a well-trained human resource in 
modern aviation. The new Flight Training Center, which is equipped 
with cutting-edge technology, has an experienced teaching staff 
and adopts an innovative training philosophy with international 
standards, was opened. The new training center will also use Turkey’s 
first passenger aircraft simulator manufactured by HAVELSAN. 
Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee 
M. İlker Aycı gave a speech at the opening ceremony: “With the 
completion of Istanbul New Airport which will make Turkey a central 
hub in aviation industry, it’s apparent that the need for a well-
trained flight crew will also seriously increase. Ceasing our country’s 
foreign dependence for flight training, the Flight Training Center 
will enable us to increase our competitive power on the international 
scene and our share in provision of education, and therefore to 
contribute to national economy. In this regard, we continue to take 
steps towards our goal to become the world’s biggest flight training 
center by opening this new facility.”
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TÜRK HAVA YOLLARI “BEŞ YILDIZLI KÜRESEL HAVAYOLU” İLAN EDİLDİ

NEW FLIGHT TRAINING CENTER WA TURKISH AIRLINES ANNOUNCED A “FIVE-STAR GLOBAL AIRLINE”S OPENED

Ürün ve hizmet kalitesini daha da yükseltmek adına sayısız yatırım faaliyetinde bulunan Türk Hava Yolları, misafirlerine 
sunduğu benzersiz uçuş deneyimi ile APEX Yolcu Tercihi Ödülleri’nde “Beş Yıldızlı Küresel Havayolu” seçildi.

Carrying out a number of projects to increase its product and service quality, Turkish Airlines was chosen a “Five-Star 
Global Airline” at APEX Passenger Choice Awards with its peerless f light experience.

Türk Hava Yolları, Airline Passenger 
Experience Association tarafından 
organize edilen, yolcu tercihlerini esas 
alan ve havacılıkta dünyanın en prestijli 
organizasyonlarından biri olarak kabul 
edilen APEX Yolcu Tercihi Ödülleri’nde 
“Beş Yıldızlı Küresel Havayolu” ilan edildi. 
Türk Hava Yolları; ABD’nin Kaliforniya 
eyaletinde gerçekleştirilen EXPO 2017 
kapsamında düzenlenen törende aldığı 
ödülle, yolcu deneyimi ve konforu 
alanındaki küresel liderliğini bir kez daha 
tescilledi. Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı ödülle ilgili olarak görüşlerini 
“Misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini 
yaşatmak adına büyük uğraş veriyoruz. 
Onların değerlendirmesiyle ‘Beş Yıldızlı 
Küresel Havayolu’ ödülüne sahip olmak, 
hiç şüphesiz bizler için bu çaba karşılığında 
elde edilebilecek en değerli motivasyon.” 
sözleriyle dile getirdi.

Turkish Airlines has been named 
a “Five-Star Global Airline” by 
the Airline Passenger Experience 
Association (APEX) Official Airline 
Ratings, regarded as one of the 
world ’s most prestigious aviation 
organizations, based on passenger 
feedback. With the award presented 
as part of Expo 2017 in California, 
Turkish Airlines once again proved 
its global leadership in terms of 
passenger experience and comfort. 
Commenting on the award, 
Chairman of the Board and the 
Executive Committee of Turkish 
Airlines M. İlker Aycı said, “We 
strive to provide the best travel 
experience to our guests and having 
been named a ‘Five-Star Global 
Airline’ by passenger votes is the 
most valuable recognition that we 
can have in return.”
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TÜRK HAVA YOLLARI, BBC’YE KONUK OLDU 
TURKISH AIRLINES WAS HOSTED BY BBC

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı canlı yayın konuğu olduğu BBC World Talking 
Business with Aaron Heslehurst programında Türkiye’yi ve Türk Hava Yolları’nı anlattı. 

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı was welcomed to a live broadcast of 
BBC World Talking Business with Aaron Heslehurst to talk about Turkey and Turkish Airlines.

Programda Türk Hava Yolları’nın başarılarından ve hedeflerinden 
bahseden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı, “Türk Hava Yolları’nın hedefi dünyanın 
bir numarası olmak mı?” sorusuna cevaben “Bizi ilgilendiren, 
dünyadaki her yolcunun gözünde ‘Bir Numara’ olabilmek. 
Kendilerine ‘Sizin için dünyanın en iyi havayolu hangisidir?’ sorusu 
yöneltildiğinde onların gözlerinde ve kalplerinde bir numara 
olmak istiyoruz. Zira bizler sadece yolcu ve kargo taşımıyoruz. Biz 
medeniyetimizin en güçlü yanlarını, kültürümüzü, âdetlerimizi, 
misafirperverliğimizi ve sıcak karşılamamızı taşıyoruz.” dedi.

Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive 
Committee M. İlker Aycı emphasized Turkish Airlines’ 
achievements and goals on the show. When asked “Does Turkish 
Airlines aim to be the world ’s best airline?” he replied, “We want 
to be the number one choice of every passenger in the world. 
When asked ‘What is the world ’s best airline for you?’ we want 
them to be the number one in their hearts and eyes. Because 
we are not only carrying passengers and cargo we are also 
carrying Turkish civilization’s strong character, cultural habits, 
hospitality and welcoming attitude.”

ANADOLUJET • EKİM OCTOBER 2017  109  



AYLA, TÜRK HAVA YOLLARI ULAŞIM SPONSORLUĞUNDA OSCAR YOLCUSU

SPONSORED BY TURKISH AIRLINES, AYLA AIMS FOR THE OSCARS

Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filmi, dünya sinemasının kalbinin attığı 
42. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde sinemanın prestijli isimlerinin ve basının karşısına çıktı.  

Ayla, Turkish Airlines as its transportation sponsor, is Turkey’s candidate for nomination for the Oscar. The movie was premiered at 
the 42nd Toronto International Film Festival, where the heart of world cinema beats, among prestigious guests and press members.

Savaşın en acılı hâlini evrensel ve 
zamansız bir sevgi hikâyesine dönüştüren, 
Türkiye’nin Oscar adayı Ayla, Oscar’ın 
habercisi kabul edilen 42. Toronto 
Uluslararası Film Festivali’nde dünya 
yolculuğuna başladı. 
Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek 
bir hikâyeyi, bir Türk askeri ile Güney 
Koreli bir yetim kız arasındaki sıra dışı 
dostluğu konu alan film Çetin Tekindor, 
İsmail Hacıoğlu gibi ünlü oyuncuların yanı 
sıra Hollywood’dan Cade Carredine gibi 
yıldızlara da yer veriyor.  
Endüstrinin önemli dağıtımcıları, 
televizyon/online film alıcılarıyla birlikte 
sektörün değerli isimlerinin ve basının 
karşısına çıkan Ayla’yı sinema sektörünün 
önemli isimlerinin yanı sıra Türkiye’nin 
Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen ve 
Kültür Ataşesi Derya Şerbetçi, Güney Kore 
Toronto Başkonsolosu Kang Jeong-Sig ve 
Kore’den gelen 10 kişilik bir heyet de yalnız 
bırakmadı. Film, gösterimin ardından 
ayakta alkışlandı.

Having turned the war’s tragic nature into 
a universal and timeless story about love, 
Ayla, Turkey’s candidate for nomination at 
the Oscars, was premiered at the 42nd Toronto 
International Film Festival, which is regarded 
as a prediction for the Oscars. 
Based on a real story during the Korean War, 
the movie portrays the unique friendship 
between a Turkish soldier and an orphaned 
Korean girl. The movie stars famous actors 
such as Çetin Tekindor and İsmail Hacıoğlu in 
addition to Hollywood legend Cade Carredine. 
Presented to the prominent distributors of the 
industry, TV/online movie buyers in addition 
to the industry’s leading names and press 
members, the movie’s premiere was attended 
by Turkey’s Toronto Consul General Erdeniz 
Şen, Turkey’s Cultural Attache Derya Şerbetçi, 
South Korea’s Toronto Consul General Kang 
Jeong-Sig, and a 10-person committee from 
South Korea. At the end of the premiere, the 
movie received strong applause.
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TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN, İRAN SİVİL HAVACILIK 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET 

TURKISH AIRLINES VISITS IRAN CIVIL AVIATION DIRECTORATE

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, Iran Air yeni CEO’su Farzaneh 
Sharafbafi’nin daveti üzerine İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret etti. 

Turkish Airlines General Manager and CEO Bilal Ekşi visited Tehran, the capital of Iran, at the invitation of Iran Air’s 
new CEO Farzaneh Sharafbafi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Bilal Ekşi; Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu 
ve Satış Başkan (Orta Doğu ve Kıbrıs) Yardımcısı Adem Ceylan 
ile birlikte gerçekleştirdiği Tahran ziyaretinde önemli konularda 
görüşmeler yaptı. Türk Hava Yolları ile Iran Air arasındaki mevcut 
Kod Paylaşımı Anlaşması’nın gelişimi, uçuş eğitimi ve teknik 
konularda alternatif iş birlikleri ve iki ülke arasındaki turizmi 
destekleyecek iş modelleri görüşmelerde ele alınan konular 
arasındaydı. Tahran ziyaretinde İran Sivil Havacılık Genel Müdürü 
Ali Abedzadeh ve Sivil Havacılık Uluslararası İlişkiler Müdürü 
Mortaza Dehghan ile görüşen Türk Hava Yolları Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları’nın 
Tahran ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Turkish Airlines General Manager and CEO Bilal Ekşi visited 
Tehran together with SVP International Relations and 
Alliances Özlem Salihoğlu and SVP Sales (Middle East and 
Cyprus) Adem Ceylan to discuss important topics such as the 
development of the codeshare agreement between Turkish 
Airlines and Iran Air, alternative collaborations in f light 
training and technical issues, and business models that will 
contribute to tourism between two countries. During his visit 
to Tehran, Turkish Airlines General Manager and CEO Bilal 
Ekşi also met with Iran Civil Aviation General Manager Ali 
Abedzadeh and Civil Aviation International Relations Manager 
Mortaza Dehghan, and took a souvenir picture with Turkish 
Airlines employees at the Tehran branch.



KUZEY KIBRISLI GENÇLERLE TARİHİN DERİNLİKLERİNE 

DELVING INTO THE DEPTHS OF HISTORY WITH THE YOUTH OF NORTHERN CYRPUS 

Başbakanlık ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 
düzenlenen Çanakkale Kampı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 5 bin 264 gencin özel 
AnadoluJet uçuşlarıyla doğrudan Çanakkale Havalimanı’na ulaşması sağlandı.

Held within the scope of the cooperation protocol signed between the Republic of Turkey Prime 
Ministry and Ministry of Youth and Sports, 5,264 young people from the Turkish Republic of Northern 
Cyprus f lew on special AnadoluJet f lights departing from Northern Cyprus for the Dardanelles Camp. 

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve K.K.T.C. Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı’nın koordinasyonunda 4 Temmuz-26 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleşen kampta gençler okçuluk, futbol, 
tiyatro ve el sanatları gibi aktivitelere katıldılar. Kilitbahir Kalesi, 
Namazgâh Tabyası; Seyit Onbaşı, Rumeli Mecidiye, Havuzlar, 
Şahindere, Yahya Çavuş şehitlikleri ile Conk Bayırı, 57’nci 
Alay gibi en çetin çatışmaların gerçekleştiği bölgeleri rehber 
eşliğinde ziyaret eden gençler, Çanakkale Tanıtım Merkezi’ndeki 
simülasyon tekniğiyle gösterimi yapılan Çanakkale Savaşı’na ve 
yazılan destana da tanıklık ettiler. Çanakkale Savaşı, sonuçları 
itibarıyla sadece Türkiye tarihinin değil dünya tarihinin de en 
önemli dönüm noktalarından biri. Adanmışlığın, stratejik aklın, 
eşine az rastlanır bir fedakârlık ve kahramanlığın ete kemiğe 
büründüğü çok özel bir dönüm noktası… Türk milletinin tek 
yürek olup tarihin seyrini değiştirdiği bu toprakları her yıl 
dünyanın dört bir yanından on binlerce kişi ziyaret ediyor.  

During the camp held between July 4, 2017 and August 26, 2017 in 
coordination with the Directorate General of Youth Services and the 
Turkish Republic of Northern Cyprus Ministry of National Education and 
Culture, youngsters joined in activities like archery, football, theater, and 
handicraft workshops. In the accompaniment of a guide, the youngsters 
visited the areas where the most redoubtable conflicts took place like 
Kilitbahir Castle, Namazgâh Bastion, and the martyrs’ cemeteries of Seyit 
Onbaşı, Rumeli Mecidiye, Havuzlar, Şahindere, Yahya Çavuş, the 57th 
Regiment, and Conk Bayırı. Participants also watched simulations of 
the Dardanelles War and legend, screened at the Çanakkale Information 
Center. By dint of its consequences, the Battle of Dardanelles is one of the 
turning points of not only the history of Turkey but also of the world. It was 
a historic milestone where commitment, strategic intelligence, rare-to-
behold devotion, and heroism took shape in flesh and bone… Each year, 
tens of thousands of people, uniting as one heart, visit this land where the 
Turkish nation changed the course of history.  

112  ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2017





ŞANLI ZAFERİN KALBİNE

AT THE HEART OF THE GLORIOUS VICTORY

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, AnadoluJet’in de dahil olduğu  “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” başlıklı proje ile 
90.000 Gaziantepli genci tarihî değerlerimizle buluşturuyor.

Gaziantep’s Şahinbey Municipality brings our histroical values together with 90.000 young person with the project 
titled “From the Land of the Veterans to the Land of the Martyrs” participated also by of Anadolujet.  

“Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında, Gaziantep 
Şahinbey Belediyesi  “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” başlıklı 
özel bir projeye imza atıyor. Çanakkale ruhuna dair bir bilinç 
oluşturmak, Çanakkale Zaferi’nin tarihî önemine dikkat çekmek 
ve gençlerin millî manevi değerleri benimseyerek yetişmelerine 
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen günübirlik turlar kapsamında 
Gaziantepli gençler Conkbayırı ve 57’nci Alay Şehitliği başta olmak 
üzere rehber eşliğinde tarihî Gelibolu Yarımadası’nı ve Şehitlik’i 
ziyaret ediyorlar. Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen söz 
konusu proje, 2015 yılından bugüne kadar toplamda 52 binden 
fazla genci AnadoluJet uçuşlarıyla Çanakkale’ye ulaştırdı. Ekim ayı 
içerisinde ve gelecek yıl düzenlenecek etkinliklerle 40 bin gencin 
daha Çanakkale’yi ziyaret etmesi hedefleniyor. AnadoluJet, bugüne 
kadar Çanakkale ruhunun Anadolu’nun dört bir yanına yayılmasını 
amaçlayan “Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında 
60 bine yakın Türk gencini Çanakkale’ye taşıdı.

Within the scope of the activities to be held in celebration of the centennial anniversary 
of the Dardanelles Victory, Gaziantep Şahinbey Municipality is appending signature to 
a special project titled “From the Land of the Veterans to the Land of the Martyrs.” The 
aim of the daily tours organized within the framework of this project is to raise awareness 
about the “Spirit of Dardanelles” and, in this manner, to draw attention to the historical 
significance of the Dardanelles Victory and to contribute to raising youth that will 
embrace our national and moral values. In this context, the young of Gaziantep in the 
presence of a guide visited the historical Gallipoli Peninsula and the Martyr’s Cemeteries, 
first and foremost Conk Bayırı and the Martyr’s Cemetery of the 57th Regiment. The 
project carried out by the Şahinbey Municipality has flown more than 52,000 young 
people to Dardanelles on AnadoluJet flights since 2015. The aim of next year’s activities 
is to have 40,000 more young people to visit Dardanelles in the October. Within the scope 
of the activities held in celebration of the centennial anniversary and by taking part in 
projects that cater to the spreading of the Dardanelles Spirit to all corners of Anatolia, 
AnadoluJet has transported almost 60,000 Turkish young people with its aircrafts. 
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l Gidiş-dönüş ya da devam parkurlu bilet alan yolcularımızın seyahat etmeyecekleri durumda rezervasyonlarını iptal 
ettirmemeleri hâlinde ilk uçuşla birlikte tüm rezervasyon kayıtlarında görünen uçuşları sistem tarafından otomatik 
olarak iptal edilmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce 
havaalanında olmaya özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. 
l If passengers who have purchased round-trip 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 as a result of the first 
no-show flight. 
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international 
flights, you should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty 
(60) minutes prior to departure.

l 444 2 538 numaralı çağrı merkezini arayarak veya 
www.anadolujet.com web sitesi üzerinden Müşteri 
İletişim Merkezi sayfasındaki formu doldurarak sizlere 
daha iyi hizmet verebilmemiz için dilek ve önerilerinizi 
iletebilirsiniz. Fikirleriniz bizim için değerlidir. 
l Contact our call center at 444 2 538 or fill the form 
on the Customer Communications Center page on www.
anadolujet.com website to send your wishes and suggestions 
to us, so that we may serve you better. Your ideas are 
valuable to us.

l Özel sağlık hizmeti (sedye, tekerlekli sandalye) 
AnadoluJet’in uçtuğu tüm illerde, teknik imkânlar ve 
uçak müsaitliği çerçevesinde verilmektedir.
l Sedye, refakat ve tekerlekli sandalye rezervasyonu 
konusunda detaylı bilgi 444 2 538 numaralı çağrı 
merkezinden ya da satış ofislerinden edinilebilir. 
l Special medical service (stretcher, wheelchair) is 
provided in all cities that AnadoluJet flies to within the 
parameters of technical possibilities and plane availability. 
l Detailed information on stretchers, accompanying 
persons, and wheelchair reservations can be obtained from 
the call center at 444 2 538 or from sales offices.  

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ  
CUSTOMER  
COMMUNICATIONS CENTER

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

BİLGİ / INFO

l Değerli Yolcularımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliği 
kapsamında uçuşa kabul edilmeme, uçuş iptali, uçuşun en az iki saat tehiri durumlarında AnadoluJet tazminat ve hizmet sistemi ile 
ilgili olarak, bankolardaki personelimizden, check-in ve bilet satış bankolarındaki bilgilendirme broşürlerinden, www.anadolujet.com 
ve www.shgm.gov.tr  adreslerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu yönetmelik, Türkiye’deki havalimanlarına/havalimanlarından 
gerçekleşen uçuşlarda onaylı rezervasyonlu bileti olan yolcuları kapsamaktadır. Bu kapsamda hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve 
yalnız başına seyahat eden çocuk yolcularımıza öncelikli hizmet verilmektedir. 
l AnadoluJet’s compensation and service system, as it pertains to issues such as declined passengers, flight cancellations or delays exceeding two 
hours, are defined within the framework of the General Directorate of Civil Aviation’s Regulation on the Rights of Airline Passengers. You can get 
detailed information about these issues from our counter agents, from informational leaflets found at our check-in and ticket sales counters, or from our 
websites: www.anadolujet.com or www.shgm.gov.tr. The aforementioned regulation includes only those passengers who have tickets with confirmed 
reservations to and from airports in Turkey. Within this scope, passengers with disabilities and unaccompanied children receive priority services.

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS

REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
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l Spor ekipmanları 
taşımacılığı ücrete 
tabidir. Spor 
ekipmanı taşıma 
ücretlerini uçuşunuzu 
gerçekleştireceğiniz 
havalimanında 
ödeyebilirsiniz.  
l Charges apply for the 
carriage of sports equipment. 
You can pay the fare for 
carrying sports equipment at 
the airport from which your 
flight departs.

l AnadoluJet seferleri 
ile seyahat eden 
yolcularımız; uçuş öncesi 
bekleme süresini özel 
ve konforlu hale getiren 
THY CIP salonundan 
ücret karşılığı 
yararlanabilirler.
l On payment of fee, 
AnadoluJet passengers 
may access Turkish 
Airlines CIP Lounge 
to have a pleasant and 
comfortable start to their 
journey.

SPOR 
EKİPMANLARI 
SPORTS 
EQUIPMENT

CIP SALON KULLANIMI 
CIP LOUNGE

l Promosyon ücret sınıfı biletlerde, uçuş öncesi ve sonrasında 
iptal ve iade ile rezervasyon ve parkur değişikliği yapılmamakta, 
uçuşun gerçekleşmemesi hâlinde sadece alan vergisi iadesi 
yapılmaktadır.
l Tickets with promotional fares cannot be cancelled 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.

ÜCRET NOTLARI 
FARE INFO

l Yolcularımız, ücretli koltuk seçimi uygulamamız 
kapsamında acil çıkış, pencere kenarı, koridor ve 
standart koltuklardan istediğini seçebilmektedir.  
l Koltuk seçimi web sitesi, çağrı merkezi, satış ofisleri 
ve acente kanalları üzerinden, uçuştan 100 gün önceden 
başlayarak uçuşa 24 saat kalana kadar yapılabilir. 
l Our passengers, within our service of paid seat selection, 
can select any seat they like from the emergency exit, 
window, corridor and standard seats.  
l Seat selection can be made through website, call center, 
sales offices and agencies, starting from 100 days before the 
flight to 24 hours before the scheduled flight departure time. 

ÜCRETLİ KOLTUK SEÇİMİ 
PAID SEAT SELECTION

l Havalimanı doktoru veya tedavisini yürüten 
doktorundan “Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca 
yoktur.” raporu alan hasta yolcularımız AnadoluJet 
seferlerinde seyahat edebilirler. 10 günden eski 
olmaması gereken rapor Türkçe veya İngilizce yazılmış 
olmalıdır. Uçakta bakıma muhtaç durumdaki hasta 
yolcular refakatçileriyle beraber uçarlar. Engelli ve 
doktor raporuna sahip yolcularımızın tekerlekli sandalye 
talepleri ücretsiz sağlanmaktadır, uçuştan en az 48 saat 
önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da satış 
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. 
l Sick passengers are required to supply a report from 
the airport doctor or from their medical doctor declaring 
that there are no medical objections to them traveling 
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. A reservation should be made 
at least 48 hours before the flight at the call center at 
444 2 538 or at sales offices.

HASTA-ENGELLİ YOLCU 
SICK/HANDICAPPED PASSENGERS

l İç hat uçuşlarında yolcularımıza tanınan serbest bagaj 
hakkı 15 kg.’dır. Ankara - Lefkoşa karşılıklı uçuşlarında 
ve bağlantılı Lefkoşa 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 55x40x23 
cm.’yi geçmemesi gerekmektedir. 
l The free baggage allowance offered to passengers on 
domestic flights is 15 kg. The free baggage limit for Ankara-
Nicosia reciprocal flights and connecting Nicosia 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, please contact AnadoluJet sales offices, 
or the call centers at 444 2 538 and (+90) 850 333 25 38. 
Carry-on luggage should not weigh more than 8 kg or be 
larger than 55x40x23 cm.

BAGAJ  / BAGGAGE 



l Evcil hayvan taşımacılığı ücrete tabidir. Uçuş saatinden en 
geç 6 saat önce 444 2 538 numaralı çağrı merkezi ya da satış 
ofislerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Kabin 
içinde veya kargoda sadece kedi, köpek ve küçük ötücü 
kuşlar taşınabilir. Bu ücret bagaj teslimi sırasında kafes ve 
hayvan beraber tartılarak tespit edilir. Evcil hayvana ait 
sağlık belgesi, aşı kâğıdı vb. evraklar kabul işlemleri sırasında 
yolcunun yanında bulunmalıdır.
l Kabinde taşınması istenen evcil hayvanlar 23x40x55 cm. 
ölçülerdeki kafeslerde taşınmalıdır ve 8 kg.’ı geçmemesi 
gerekir. Görme ve işitme engelli yolculara ait refakatçi 
köpekler, rezervasyon yaptırılarak ücretsiz olarak kabin içine 
kafessiz kabul edilirler.
l Charges apply for the carriage of pets. At least 6 hours before the 
departure time, a reservation must be made at the call center at 444 2 
538 or at sales offices. Only cats, dogs and small singing birds can be 
carried in the cabin or in the cargo compartment. The fare is calculated 
during baggage delivery by weighing the pet in the carrier. Health 
documents, certificate of vaccination and other documents for pets 
must be kept in hand during the acceptance process. 
l If the pets are to be carried in the cabin, they are accepted in special 
pet carriers sized 23x40x55 cm that should not exceed 8 kg 
including the pet. With prior reservation, dogs assisting blind 
and deaf passengers can be carried free of charge in the cabin 
without any pet carrier.

EVCİL HAYVAN / PETS

l 2-7 günlük bebekler, “Uçakla seyahatinde herhangi bir 
sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı doktor raporu ile uçuşa 
kabul edilirler. 
l 2-7 yaş arası çocuk yolcularımız  ebeveynlerinden biri veya en 
az 18 yaşında olan bir refakatçi ile beraber seyahat edebilirler. 
l Refakat hostesiyle seyahat edecek çocuk yolcularımızın 
rezervasyonlarının ve refakate ilişkin talebin uçağın 
tarifeli kalkış saatinden en az 48 saat önce yapılmış olması 
gerekmektedir. 
l Ücrete tabi olmak kaydıyla, 7-12 yaş arası çocuk yolcular uçuş 
esnasında kabin görevlilerinin gözetimi altında refakatsiz olarak 
seyahat edebilirler. 
l Babies between 2 and 7 days old are admitted to the flight with a 
doctor’s report declaring that there are no medical objections to them 
traveling on an aircraft.  
l Children passengers between 2 and 7 years old can travel with a 
parent or with an accompanying person who is at least 18 years old.  
l Reservations and requests for the accompaniment of children 
passengers by an steward/stewardess to be provided by the airline 
should be made at least 48 hours before the scheduled flight 
departure time. 
l On AnadoluJet flights, children aged 7 to 12 may travel 
unaccompanied on payment of an additional service charge under the 
cabin attendants’ watch.

BEBEK VE ÇOCUK YOLCULAR  
BABY AND CHILD PASSENGERS

BİLGİ / INFO

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

HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

l Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazlar 
uçuş moduna alınmalı ve kapatılmalıdır. 
l İniş ve kalkışlarda ve ‘kemerlerinizi bağlayınız’ ikaz 
ışıkları yanarken; her türlü taşınabilir radyo, elektronik 
oyunlar, dizüstü bilgisayar ve benzeri elektronik 
cihazlar kullanılamaz. 
l Cell phones and devices with cell phone features should 
be in flight mode or turned off.  
l No radios, electronic games, laptop computers, or similar 
electronic devices can be used during takeoff, landing, and 
while the “Fasten Seat Belts” sign is on.

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK 
SAFETY DURING FLIGHT
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Budget ile araç kiralamanız 
1.500 Mil kazandırıyor.

Enjoy 1.500 Miles 
with Budget

Earn 1,000 Miles for staying 
in a Barut Hotel Suite.

Barut Hotels’te 
suit odalarda konaklayın,
1.000 Mil kazanın.

Stay in a suite at the Barut Lara, Barut 
Acanthus&Cennet, Barut Kemer, Barut Arum, 
or Akra Hotels until 31 December 2017, and 
earn 1,000 Miles per accommodation. Book now:
www.baruthotels.com.

Simply rent your car between 15th September 
2017 and 15th January 2018 and get a whopping 
1,500 Miles for any rentals with Budget 
worldwide. Spend less, do more with Budget. 
Make you reservation today via 
www.budgetinternational.com/turkishairlines.

15 Eylül 2017 – 15 Ocak 2018 tarihleri arasında 
tüm dünyada Budget’tan yapacağınız 
araç kiralamalarında 1.500 Mil kazanabilirsiniz. 
Rezervasyonunuzu şimdi 
www.budgetinternational.com/turkishairlines 
adresinden yapabilirsiniz.

Barut Lara, Barut Acanthus&Cennet, Barut Kemer, 
Barut Arum ve Akra’da 31 Aralık 2017 tarihine kadar 
Suite odada konaklayın, konaklama başına 1.000 Mil 
kazanma fırsatını kaçırmayın. Rezervasyonunuzu şimdi 
yapın: www.baruthotels.com







FİLO
FLEET

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

B 737 - 800

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

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

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADE MARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 38
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AnadoluJet web sitesi içinde ulaşmak istediğiniz her şeyi yine bu 
alandan arayabilirsiniz. 
 
Search for what you are looking for here.

ARAMA  / SEARCH1

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

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

ANA MENÜ / MAIN MENU2

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

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

SHOWCASE ALANI / SHOWCASE AREA3

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

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

ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS4

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

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

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA5

anadolujet.comeeeeeeeeeeee

ÇEVRİMİÇİ
ONLINE
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BULMACA
PUZZLE

ÇENGEL BULMACA
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SUDOKU KARE BULMACASUDOKU KARE BULMACA

126  ANADOLUJET • EKİM • OCTOBER 2017



ANADOLUJET • EKİM OCTOBER 2017  127  



* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ 
 WITHOUT CUSTOMS STATIONS 
Adıyaman (ADF), Ağrı (AJI), Batman (BAL), Bingöl (BGG), Çanakkale (CKZ), 

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

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

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

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

*  GÜMRÜKLÜ İSTASYONLARIMIZ 
 CUSTOMS STATIONS 
Adana (ADA), Alanya (GZP), Ankara (ESB), Antalya (AYT), Bodrum (BJV), Bursa (YEI), Dala-

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

Gaziantep (GZT), Hatay (HTY), Isparta (ISE), İstanbul (IST), İzmir (ADB), Kayseri (ASR), 

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

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

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
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www.turkishcargo.com | +90 850 333 0 777

Dünyanın en büyük ulaşım ağlarından birini sağlayan Turkish Cargo, işinizi 120 ülkede 295’ten fazla noktaya taşıyor.

Paris •

Riga •

• Prag

Sao Paolo •

Antananarivo •
       (Madagascar)

• Kano

• Johannesburg




