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ANADOLU’DA ÇOCUK
BEING A KID IN ANATOLIA

SAHİLDEN YÜKSEKLERE EDREMİT
FROM THE COASTS TO THE HILLS EDREMIT

DOĞU’NUN BEREKETİ GAZİANTEP
THE ABUNDANCE OF THE EAST GAZIANTEP







SAHİLDEN 
YÜKSEKLERE 
EDREMİT 
Bir tarafta pırıl pırıl denizi 
ve oksijen zengini havasıyla 
Akçay, Altınoluk; diğer 
tarafta muhteşem manzarası 
ve doğasıyla Kaz Dağları... 
Balıkesir’in şirin ilçesi Edremit, 
Kuzey Ege’de parlayan bir yıldız. 
 
FROM THE COASTS 
TO THE HILLS
On the one hand, Akçay, 
Altınoluk with its glistening sea 
and oxygen-rich air and on the 
other with its great scenery and 
nature Mount Ida… Situated in 
the beautiful district of Balıkesir, 
Edremit is one of the shining stars 
of the Northern Aegean region.
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ANADOLU’NUN BEŞ
OYUNCAK MÜZESİ 
Çocuğunuzla birlikte tarihî 
oyuncakların nostaljik dünyasına 
bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? 
 
FIVE TOY MUSEUMS OF 
ANATOLIA  
How about going on a journey into 
the nostalgic world of historical 
toys with your children?

ARDEŞEN’DEN 
FINDIKLI’YA 
TARİHÎ TAŞ 
PATİKALARIN İZİNDE
Rize’nin tarihî taş patikaları, 
yüzyıllardır bölge insanının 
hayatını kolaylaştırıyor. 
 
FOLLOWING THE 
HISTORICAL STONE 
PATHS 
The historical stone paths of Rize 
have been easing the life of the 
residents for centuries.

KUŞLARIN 
KANADINDA ANKARA
Türkiye’nin başkentinin kuşlar 
için eşine az rastlanır bir yer 
olduğunu biliyor muydunuz? Peki 
ya ülkemizde rastlanan 450 kuş 
türünün yarısından fazlasının 
Ankara’da gözlemlenebildiğini? 
 
ANKARA FROM THE 
WINGS OF BIRDS
Did you know that the capital city 
of Turkey is an uncommon place 
for birds? Or that more than half 
of the 450 bird species that can 
be found in our country can be 
observed in Ankara?

İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından 
EU Ecolabel reg. no. FI/11/001 
sertifikalı olarak üretilmiştir. Enerji 
tasarrufu sağlayan EU Ecolabel 
kâğıtları, sürdürülebilir ormanlardan 
elde edilir; çevre ve hava kirliliğini 
önler. 
 
Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.

HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık 

hizmeti, hamile yolcular, 

bagaj bilgisi, uçuş tarifeleri, 

online dergi, oyunlar...

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

BİLGİ INFO
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facebook.com/anadolujet

twitter.com/anadolujet

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

BİR “ZAMAN 
MAKİNİSTİ”
MUSTAFA ŞEM’İ PEK
Bir zamanlar öğrencilerden 
tren yolcularına, saat 
kulesinin altında 
buluşanlardan saray ahalisine, 
namaz kılacaklardan vapura 
bineceklere kadar herkesin 
hayatı onun saatleriyle 
kesişirdi. En yakın arkadaşları 
akreple yelkovandı. 
 
A “MACHINIST OF 
TIME”MUSTAFA 
ŞEM’İ PEK 
Once upon a time the lives of 
everyone, from students to 
train passengers, those who 
met under the clock tower to 
courtiers, those who prayed 
to those who took ferries, 
intersected with his clocks. 
His closest friends were the 
hour and minute hands.

DOĞU’NUN BEREKETİ 
GAZİANTEP
Bugün dünyanın sayılı 
gastronomi merkezleri 
arasında gösterilen Gaziantep, 
dillere destan sofraları kadar 
tarihî ve kültürel  birikimiyle 
de baş döndürüyor. 
 
THE ABUNDANCE OF 
THE EAST: GAZIANTEP 
Considered as one of 
the world’s most special 
gastronomy centers, Gaziantep 
is a dazzling city with its 
legendary cuisine as well as its 
historical and cultural richness.
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Değerli Yolcularımız,  

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

Nisan ayının bizler için önemi ve değeri çok büyük. 
AnadoluJet olarak 9'uncu yılımızı siz değerli yolcularımızla 
birlikte kutluyor olmanın mutluluğunu ve heyecanını 
yaşıyoruz. 23 Nisan 2008 tarihinden bu yana geçen 9 yılda 
sizlerin de desteğiyle büyümeye ve yenilikler yapmaya devam 
ediyoruz. 5 uçaklı bir filoyla çıktığımız bu yolda bugün 34 
uçağa, 42 uçuş noktasına ve 69 hat sayısına ulaştık. 

Sizlerle birlikte karşıladığımız 9'uncu yaşımıza özel 
kampanyamız kapsamında, 22-24 Nisan tarihlerinde 
anadolujet.com web sitemizden gidiş-dönüş biletinizi 
aldığınızda, tek yön biletinizi sadece 1 TL’ye alma fırsatına 
sahip olacaksınız.  

Uygun fiyatla uçuş imkânı sunan kampanyalarımızla 
birlikte uçuş ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Mayıs 
ayı itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir uçuşlarımızın 
başlayacağını sizlere müjdelemek isteriz. 3 Mayıs tarihinden 
itibaren haftada 5, 19 Haziran’dan sonra ise haftada 6 sefer 
ile İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir arasında seyahatlerinizi 
kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Hat açılışımıza özel fiyatlarımızı 
anadolujet.com web sitemizden takip edebilirsiniz.  

AnadoluJet ailesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımıza 
verdiğimiz değeri her fırsatta vurguluyoruz. Çocuklarımız gönlünce 
uçsun diye nisan ayında çocuklarımıza özel avantajlı fiyatlar 
sunuyoruz. 1-30 Nisan tarihleri arasında çocuk yolcularımız için 
satın alınacak biletlerde sunduğumuz yüzde 50 indirim fırsatını 
kaçırmayın. Tüm çocuk yolcularımızı ve ailelerini Anadolu’nun 
tarihini ve doğal güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz.  

Çocuklarımız başta olmak üzere, tüm milletimizin 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, iyi uçuşlar dileriz… 

Dear Guests,

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

April is an important and valuable month for us. This 
month, we experience the happiness and excitement 
of celebrating our ninth year together with our dear 
passengers. For the last nine years, since April 23, 2008, 
we have continued to grow and innovate with your support. 
Today we have 34 aircrafts, 42 destinations and 69 routes 
in this journey which we started with a fleet of 5 aircrafts. 

As part of the special celebratory campaign for our ninth 
year, we are offering you the opportunity to buy a one-way 
ticket for only 1 TL when you buy a round-trip ticket from 
anadolujet.com website between April 22 and 24.  
 
We keep expanding our flight network with campaigns 
offering affordable flights. We would like to give you the 
good news that beginning from May, we will start our 
Istanbul Sabiha Gökçen-Izmir flights. You can easily fly on 
the Istanbul Sabiha Gökçen-Izmir route five times a week 
starting from May 3 and six times a week after June 19. 
You can follow our special offers for this line's promotion 
on anadolujet.com website.  

We would like to emphasize the value and care we place 
on our children, who hold the future in their hands. To 
encourage children to fly with their caregivers we are 
offering them special reduced prices. Don’t miss the 50% 
discount opportunity for children passengers between 
April 1-30. We invite all children and their families to 
explore the historical and natural beauties of Anatolia. 

We would like to celebrate April 23 National Sovereignty 
and Children's Day of our nation and notably our children.  
We wish you a pleasant flight!
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Letonyalı akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, Rengim 
Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası eşliğinde, Bizet’nin Carmen Operası ve 
Piazzolla eserlerinden oluşan bir programla 19 Nisan 
akşamı İstanbul'da, İşsanat’ta izleyici karşısına çıkacak. 

Pink Martini yeni albümleri “Je Dis Oui!”nin Avrupa 
Turnesi kapsamında Pasion Turca Organizasyonu ile 15 
Nisan’da Volkswagen Arena’da sahne alacak. Samurayların 
aşk şarkılarından 1930’ların Küba müziğine, Fransız 
şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına farklı tarzları 
seslendiren topluluk, Storm Large’ın sıcak vokali, zengin 
repertuvarları ve sürprizleri ile hayranlarıyla buluşacak. 

Latvian accordion artist Ksenjia Sidorova will meet music 
lovers on April 19 at İş Sanat with a program including 
Piazzola and Bizet’s opera Carmen to the accompaniment 
of the Republican Symphony Orchestra conducted by 
Rengim Gökmen. 

Pink Martini will perform in Volkswagen Arena on April 15 
with the Pasion Turca Organization as part of the European 
tour of their new album Je Dis Oui! Performing different 
genres from love songs of samurais to 1930s Cuban music, 
French chansons to Brazilian street songs, the band will meet 
its fans with Storm Large’s warm vocals, a rich repertoire 
and many surprises. 

AKORDEONLU GECE

A NIGHT WITH AN ACCORDION

ANADOLU / ANATOLIA

PINK MARTINI İSTANBUL’DA

PINK MARTINI IN ISTANBUL

Caz tarihine ismini altın harflerle yazdıran Ella Fitzgerald, 
100'üncü yaş gününe özel unutulmaz şarkılarıyla 30 Nisan’da 
İstanbul UNIQ Hall’da anılacak. Hafızalara kazınan “Dream 
a Little Dream of Me”, “Summertime”, “Cheek to Cheek” gibi 
unutulmazların seslendirileceği anma konserinde vokalde 
Ece Göksu, trompette İmer Demirer, saksafonda Engin 
Recepoğulları, gitarda Neşet Ruacan, piyanoda Can Çankaya, 
kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Cem Aksel gibi Türk caz 
müziğinin önemli isimleri sahne alacaklar.

Her name written in the history of jazz with gold letters, 
Ella Fitzgerald will be commemorated with a tribute to her 
unforgettable songs on her 100th birthday on 30 April in UNIQ 
Hall Istanbul. In the tribute concert memorable songs like “Dream 
a Little Dream of Me”, “Summertime”, “Cheek to Cheek” will be 
performed with the participation of important personages from the 
Turkish jazz scene: Ece Göksu will be on vocals, İmer Demirer on the 
trumpet, Engin Recepoğulları on the saxophone, Neşet Ruacan on 
the guitar, Can Çankaya on the piano, Kağan Yıldız on the double 
bass, and Cem Aksel on the drums.

FITZGERALD 
ANILIYOR
TRIBUTE TO FITZGERALD
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Bu yıl “ev” teması etrafında derlenen ve çeşitli ev 
hâllerini irdeleyen bir film seçkisinden oluşan 
Perşembe Sineması SALT Galata'da. Perşembe 
Sineması’nın 2017 ilkbahar gösterimleri, 6 Nisan ile 8 
Haziran tarihleri arasında her perşembe saat 19.00'da 
SALT Galata’daki Oditoryum’da gerçekleştirilecek. 

Thursday Cinema at SALT Galata is curated around the 
theme “home” this year, featuring a selection of films 
examining the various conditions of home. The 2017 
spring screening of Thursday Cinema will be held at the 
auditorium of SALT Galata at 19.00 every Thursday 
between April 6 to June 8.

EVİN HÂLLERİ

CONDITIONS OF HOME

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) dönem başkanlığını 
yürüttüğü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı tarafından 
hayata geçirilen "Herkes İçin Masallar" projesiyle 
ülkeler, millî kültürlerinde yer alan "sevgi ve aşk" 
temalı hikâyeleri farklı ülke ve kültürlerden insanlarla 
paylaşacak. "Herkes İçin Masallar Festivali", 19-24 
Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Türkiye projeye 
“Zümrüdü Anka Kuşu”, “Nardaniye Hanım”, “Fesleğenci 
Kız”, “Suskun Prenses (Sultan)”, “Gülen Elma-Ağlayan 
Elma” ve “Gül Güzeli” masallarıyla katılacak.

With the project “Tales for Everyone” realized by the 
Global Public Diplomacy Network and presided by the 
Yunus Emre Institute (YEE), countries will have the 
opportunity to share their national culture’s tales of 
“love and affection” with a diverse audience. The Tales of 
the World Festival will be held in Ankara between April 
19 and 24. Turkey will participate in the project with 
tales such as Phoenix, Miss Nardaniye, Basil Seller Girl, 
Silent Princess (Sultan), Smiling Apple - Crying Apple 
and Rose Beauty. 

DÜNYA MASALLARI ANKARA'DA 
BULUŞUYOR

TALES OF THE WORLD MEET IN ANKARA

Alaçatı, baharın gelişini artık gelenekselleşen Ot 
Festivali'yle kutlamaya hazırlanıyor. Çeşme'ye 
bağlı bu şirin beldenin doğal zenginliğini, otların 
çeşitliliğinin ve bu otlarla pişirilen geleneksel 
yemeklerini tanıtma amacıyla düzenlenen 
festival, 8’inci yılında 6-9 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenecek. 

Alaçatı prepares to celebrate its Herb Festival, which 
has become a tradition, with the coming of spring. 
Organized in order to promote the natural richness, 
diversity of herbs and traditional food made with 
local herbs from this cute town within the boundaries 
of Çeşme, the festival will be held for the eighth time 
this year between April 6 and 9.

ALAÇATI OT FESTİVALİ 

ALAÇATI HERB FESTIVAL
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Ezine peyniriyle dünya çapında 
üne sahip olan Çanakkale, 
Ulusal Peynir Çalıştayı ve Ulusal 
Peynir Festivali’ne ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor.

CHEESE FESTIVAL IN ÇANAKKALE

World-renowned for Ezine 
cheese, Çanakkale prepares 
to host the National Cheese 
Workshop and National 
Cheese Festival.

PEYNİR FESTİVALİ

Ülkemizin kahvaltı kültüründe önemli bir yere sahip olan 
peynir, en temel süt ürünleri arasında. Dünyada toplam 2 
bin ila 4 bin arasında peynir çeşidi olduğu belirlenirken, 
Kafkas Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 
Türkiye’de 193 çeşit peynir üretimi gerçekleştiriliyor. 
Ülkemizde var olduğu bilinen 193 geleneksel peynir 
içerisinde literatürdeki tanınırlık ve pazarlama açısından 
en önemlilerinden biri de Ezine peyniri. Dağ kekiği, 
adaçayı ve yonca gibi yabani bitkilerle birlikte zengin bir 
bitki örtüsüne sahip Çanakkale’de beslenen koyun ve 
keçilerin sütleriyle yapılan peynirlerin aromaları da 
kendine özgü. Bu özellikleriyle coğrafî işaret almış olan 
Ezine peynirinin tadının yoğunluğu, ilkbahar aylarında 
dağlarda beslenen koyun ve keçi sütüne inek sütünün de 
eklenmesiyle elde ediliyor. 
Dünya çapında tanınırlığa sahip bu peynirin üretildiği 
Çanakkale, mayıs ayında Ulusal Peynir Çalıştayı ve Peynir 
Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4-5 Mayıs 
tarihlerinde Çanakkale Halk Bahçesi’nde düzenlenecek 
festival etkinliklerinde katılımcılar Türkiye çapında 
üretici firmaların peynirleri hakkında bilgi alabilecekleri 
gibi farklı peynir çeşitlerini de tadabilecekler. “Dış Pazar 
Stratejileri Çalışma Grubu” koordinasyonu ile Çanakkale’de 
düzenlenecek olan Ulusal Peynir Çalıştayı’nda ise  Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili tüm birimlerinin 
temsilcileri, politika yapıcılar, konu uzmanı akademisyenler, 
çeşitli üretici örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, süt 
sanayicileri ve süt üreticileri bir araya gelecek, özellikle 
peynir üreticilerinin kaliteli üretim ile birlikte tüketiciye 
ulaşmada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
konuşulacak. Tüketici bilinç düzeyinin arttırılmasına 
yönelik yapılacak çalışmalar, izlenecek politikalar ve eğitim 
faaliyetleri incelenecek. 

Having an important place in our breakfast culture, 
cheese is among the world’s most fundamental dairy 
products. It is believed that there are between 2 to 4,000 
cheese varieties worldwide, while according to Kafkas 
University, in Turkey, 193 kinds of cheese are being 
produced. One of the most important cheeses in literature 
and marketing in Turkey is Ezine cheese. Made with the 
milk of sheep and goats fed in Çanakkale, famous for its 
rich flora of wild plants such as thyme, sage and clover, 
this cheese has a unique aroma. Bearing the geographical 
stamp of its origin, Ezine Peyniri has an intense flavor 
obtained by adding cow milk to the milk of goats and 
sheep that are fed in the mountains in spring. Çanakkale, 
where this world-renown cheese is produced, prepares 
to host an important organization, the National Cheese 
Workshop and Cheese Festival, in May. During the 
festival events organized in Çanakkale Public Garden on 
May 4 and 5, participants will have the chance to find 
information on cheeses by Turkish production firms as 
well as to taste different cheese varieties. At the National 
Cheese Workshop organized in Çanakkale by the Foreign 
Market Strategies Working Team, representatives from all 
related departments in the Ministry of Food, Agriculture 
and Livestock, policy makers, expert academics, 
various producer organizations and non-governmental 
organizations will meet with dairy industrialists and 
dairy producers. The workshop will discuss problems 
encountered in reaching customers, especially exposing the 
high quality products of dairy producers, and proposals 
for solutions will be addressed. In addition, studies will 
be examined for increasing consumers’ awareness level, 
and possible policies and educational activities will be 
discussed.
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Yönetmen Mustafa 
Karadeniz’in yönetmenliğini 
yaptığı "Çınar" filminin 
çekimlerine iklimi, 
coğrafyası, insanı ve 
kültürel birikimiyle yalnız 
Türkiye’nin değil dünyanın 
etkileyici şehirleri arasında 
olan Kars’ta başlandı. 
Engellilerin günlük 
hayatta yaşadığı sorunlara 
odaklanan Karadeniz, 
bu filmiyle insanların 
kendini gerçekleştirme 
mücadelesinde karşılaştıkları 
sorunları Kars ve insanını 
çerçeveye alarak taşımak 
istediklerini söylüyor.  2016 
Yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sinemalar Genel 

Directed by Mustafa 
Karadeniz, the movie Çınar 
starts shooting in Kars, one 
of the most impressive cities 
not only in Turkey but the 
whole world with its climate, 
geography, residents and 
cultural heritage. Focused 
on the problems encountered 
by the disabled in daily life, 
Karadeniz says that he wants 
to convey the problems people 
face when realizing themselves. 
Çınar is one of the nine 
films supported financially 
in 2016 by the Ministry of 
Culture and Tourism General 
Directorate of Cinema; it was 
chosen from among 600 films 
that applied to a selection 

Müdürlüğü nezdindeki 14 
kişiden oluşan seçici kurula 
başvuran 600 film içinden, 
9 film arasına girerek 
maddi destek alan "Çınar", 
şimdiden Vancouver Türk 
Filmleri Festivali, Belgrad 
Film Festivali ve Sarajevo 
Film Festivali gibi önemli 
sinema organizasyonlarına 
davet edilmiş durumda. 
Çekimleri başlayan filmle, 
dünya çapında düzenlenen 
engelli film festivallerinin yanı 
sıra Cannes, Berlin, Venedik 
gibi film festivallerine de 
katılmayı hedeflediklerini 
belirten Karadeniz, böylece 
Türkiye’nin tanıtımına katkıda 
bulunacaklarına inanıyor.

committee of 14 members. 
Çınar has already been invited 
to important cinema events 
such as the Vancouver Turkish 
Film Festival, Belgrad Film 
Festival, and Sarajevo Film 
Festival. Stating that they aim 
to participate in film festivals 
such as Cannes, Berlin, and 
Venice in addition to worldwide 
disabled film festivals, 
Karadeniz believes that in this 
way, the movie will contribute 
to the promotion of Turkey.

Engellilerin günlük hayatta yaşadığı sorunlara 
odaklanan "Çınar" filminin çekimlerine Kars'ta 
başlandı.

Focusing on the problems the disabled people 
encounter in daily life, the movie "Çınar"s shooting 
has recently begun in Kars.

Plane TreeÇINAR

http://www.cinarfilmi.com



Bir tarafta pırıl pırıl denizi ve oksijen 
zengini havasıyla Akçay, Altınoluk; diğer 
tarafta muhteşem manzarası ve doğasıyla 
Kaz Dağları... Balıkesir’in şirin ilçesi 
Edremit, Kuzey Ege’de parlayan bir yıldız.

On the one hand, Akçay, Altınoluk with its glistening 
sea and oxygen-rich air and on the other with its 
great scenery and nature Mount Ida… Situated in the 
beautiful district of Balıkesir, Edremit is one of the 
shining stars of the Northern Aegean region.

ÖZLEM GÜNEŞ ERKAN TABAKOĞLU
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SAHİLDEN YÜKSEKLERE

FROM THE COASTS TO THE HILLSEDREMİT





Edremit; sırtını Kaz 
Dağları’na dayamış şirin 
bir yerleşim yeri. İlçe 
merkezi denizden biraz 
içeride. Sahil şeridi ile 
Kaz Dağları arasında 
kalan ilçe merkezini 
gezmeye başlamadan 
önce ünü il sınırlarının 
dışına taşmış Cumhuriyet 
Lokantası’nda leziz bir 
sabah çorbası içebilirsiniz. 
Her gün yaklaşık 40 çeşit 
yemeğin servis edildiği 
lokantaya öğle yemeği için 
de gidebilirsiniz. Ancak 
vaktinde gitmeye özen 
gösterin; çünkü bir esnaf 
lokantası gibi işleyen 
mekânda seçeneksiz 
kalabilirsiniz. Ege 
mutfağının lezzetlerini 
tadabileceğiniz lokanta 
ismini Cumhuriyet’in 
ilanının ardından almış. 

Edremit is an endearing 
settlement on the skirts of 
Mount Ida. The town center 
is a little bit inward from 
the sea. Before starting your 
sightseeing tour in Edremit, 
located between the coastline 
and Mount Ida, you can have a 
delicious soup in Cumhuriyet 
(Republic) Restaurant whose 

Cumhuriyet demişken, ilçe 
merkezinde Kuvayı Milliye 
dönemini yansıtan objelerin 
bulunduğu Ayşe Sıdıka 
Erke Etnografya Müzesi’ni 
de ziyaret edebilirsiniz. 
18’inci ve 19’uncu yüzyıl 
Edremit’inin ev içi yaşamını 
yansıtan müzenin üst 
katında aynı döneme ait 
geleneksel el sanatları 
örnekleri görülebilir.  
Günlerden çarşamba ise 
Edremit merkezinde kurulan 
meşhur pazara uğramayı 
ihmal etmeyin. Çeşit çeşit 
zeytinden, Ege otlarından, 
taze sebzelerden; dağ 
köylerinden gelen 
naneden, kantarondan, dağ 
kekiğinden, şifa niyetine az 
da olsa mutlaka alın. 
Edremit merkezin ardından 
Akçay ile Altınoluk arasında 
uzanan, sırtını zeytin 

fame has crossed the city 
borders. Serving almost 
40 dishes every day, this 
restaurant is also perfect for 
lunch. However, take care to 
get here in time since you may 
not find anything left to eat 
in a restaurant that serves 
the nearby artisans. The 
establishment, where you can 
taste the delicious food of the 
Aegean cuisine, has taken its 
name after the proclamation 
of the Republic. Speaking of 
this, you can visit Ayşe Sıdıka 
Erke Ethnography Museum 
where you can find objects 
from the National Struggle 
period on the lower f loor. On 
top f loor, ref lecting the life 
of 18th-and 19th-century 
households in Edremit, you can 
see examples of traditional 
handicrafts of the period.  
Don’t forget to drop by the 
famous bazaar open on 
Wednesdays in Edremit’s 
center. Try to buy even a 
little sample of the various 
kinds of olives, Aegean herbs, 
fresh vegetables, mint from 
mountain villages, centaury, 
and thyme. 
After Edremit center, it 

1

1

2

2

Cumhuriyet Lokantası öğle yemeği için lezzetli bir mola vadediyor. 
Cumhuriyet Lokantası offers a delicious alternative for lunch.

Yukarılara, Kaz Dağları’na doğru çıktıkça körfez manzarasının tadına 
doyum olmuyor.
As you climb up towards Mount Ida, the view of the Gulf becomes even more enjoyable.
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3

Önde masmavi bir deniz, zeytinlikler ve Kaz Dağları...
Olive groves in front of Mount Ida and a deep-blue sea in the forefront.

ağaçlarıyla örtülmüş 
tepelere yaslamış, yemyeşil 
bir sahil şeridi var sırada. 
Mavi bayraklı denizi 
ve plajları ile yaz tatili 
yapmak için ideal bir 
güzergâh. Yazın burada tatil 
yapmayı tercih ederseniz 
otellerde, pansiyonlarda 
konaklayabilirsiniz. 
Sıkça tercih edilen diğer 
alternatif ler ise apartlar ve 
sezonluk kiralanan evler.  
 
Akçay’ın Sarıkız’ı 
Deniz tatili için Akçay 
da, Altınoluk da tercih 
edilebilir ancak özellikle 
Akçay’da deniz suyu 
oldukça soğuk. Bunun 
sebebi Kaz Dağları’nın 
Akçay’ın denizine karışan 
soğuk suları. Yörede bu 
soğuk denizin sebebi 
Sarıkız Efsanesi olarak da 

anlatılıyor. “Sarıkız kim?” 
derseniz; şöyle anlatalım: 
Akçay’ın merkezinde, denize 
doğru yürüyen, bir elinde 
testisi, diğer elinde değneği, 
önünde kazları ile bir 
kadın heykeli göreceksiniz; 
işte o heykel efsanedeki 
Sarıkız’ın heykeli. Efsaneye 
göre, denizin altında 
kaynayan soğuk suların 
da Sarıkız ile ilgisi var. 
Sarıkız ile ilgili birden 
fazla hikâye anlatılmakta; 
bunlardan biri de heykelin 
yanındaki tabelada yazıyor. 
Sarıkız heykelinin yanına 
vardığınızda hikâyeyi 
okumadan geçmeyin.  
Akçay’dan batıya, 
Altınoluk’a kadar yerleşim 
neredeyse kesintisiz biçimde 
devam ediyor. Altınoluk’a 
vardığımızda Edremit’in 
sahil şeridini bitirmiş 

is time to visit the green 
coastline leaning against the 
hills covered with olive trees, 
between Akçay and Altonoluk. 
With its blue-f lagged sea and 
beaches, it is an ideal place 
for a sea holiday. If you choose 
to stay here, you can choose 
from the many boarding 
houses. Other popular options 
are rooms and f lats rented 
seasonally. 
 
Sarıkız of Akçay 
You can choose both Akçay and 
Altonoluk for a sea holiday – 
Akçay especially has a pretty 
cold sea. The reason for this is 
the cold waters coming down 
from Mound Ida. There is a 
legend about the cold sea: the 
Sarıkız Legend. If you wonder 
who Sarıkız is, let us tell 
you: you will see a statue of a 
woman walking towards the 

sea with a jug on her hand and 
a stick on the other, following 
the geese. That is the statue 
of Sarıkız. Legend has it that 
the cold water at the bottom of 
the sea is related to her. There 
are more than one stories told 
about the legendary figure – 
one of them is described on the 
sign next to the statue. Don’t 
forget to read it!  
Settlements continue 
ceaselessly from Akçay to 
the west, until Altınoluk. 
Altınoluk stands at the end 
of the Edremit coastline. 
If you think that there are 
settlements only on the coast, 
however, you are wrong. The 
genuine and oldest settlements 
of this region are the nomadic 
villages hidden among the 
greeneries of Mount Ida. When 
you start to climb through the 
villages, you will understand 
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oluyoruz. Yerleşimin 
sadece sahil şeridinde 
olduğunu düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz. Bu 
civarın tarihî yerleşim 
yerleri Kaz Dağları’nın 
yeşillikleri arasına 
saklanmış yörük köyleri.
Yukarılara, köylere doğru 
çıkıp doğanın güzelliğine 
hayran kaldıkça yöredeki 
en eski yerleşimlerin neden 
buralarda kurulduğunu 
daha iyi anlayacaksınız. 
Homeros’un “İlyada”da 
anlattığına göre bu dağlara 
en önce ve ilk yerleşenlerden 
biri Zeus olmuş. “Bol pınarlı, 
vahşi hayvanların anası 
İda”, efsaneye göre Truva 
Savaşı’na yol açan meşhur 
güzellik yarışmasının 
yapıldığı yer. Zeus’un evi 
olan Kaz Dağları’na çıkmak 
için iki seçeneğiniz var:  
Fazla vaktiniz yoksa ya da 
doğa yürüyüşü yapmayı 

tercih etmiyorsanız, 
Altınoluk eski köy 
merkezine kadar çıkabilir, 
köy meydanındaki kahvede 
oturabilirsiniz. Bir başka 
seçenek de göz alabildiğine 
uzanan zeytin ağaçları 
ile örtülü yamaçlara, gün 
batımında denize ve adalara 
bakmanın tadını çıkarmak. 
Sahilden biraz yukarıdaki 
Altınoluk köyüne çıkan 
toplu taşıma araçları da 
var. Bu kısa yolculuk size 
tadımlık bir Kaz Dağları 
manzarası sunacaktır.  
Altınoluk yakınlarında 
gidilecek bir başka yer 
Şahinderesi Kanyonu. 600 
metre yüksekliğinde, 27 
kilometre uzunluğundaki 
kanyon ucu bucağı olmayan 
çeşit çeşit ağaçları ile 
oksijen dolu bir mağara 
gibi. İsviçre Alpleri’nden 
sonra dünyanın en zengin 
ikinci oksijen bölgesi olarak 

better why the old settlements 
were established here. 
According to Homer’s Iliad, 
these mountains were first 
settled by the gods. Mount 
Ida is frequently mentioned 
in the Iliad as “the mother 
of wild animals, Ida with 
plenty of springs”. According 
to legend, the famous beauty 
contest that Hera, Aphrodite 
and Athena participated in 

and which caused the Trojan 
War took place here. There are 
two options to get to Mound 
Ida, Zeus’s home. If you don’t 
have a lot of time or you are 
not a fan of trekking, you 
can go up to the old village 
center of Altınoluk and sit in 
the coffee shop in the village 
square. Another option is to 
enjoy the view of the sea and 
the islands during the sunset 
on the hillsides covered with 
olive trees as far as the eye 
can reach. There are public 
transportation options to 
reach Altınoluk village, a little 
bit above the coast. This short 
trip will provide you with a 
taste of Mount Ida’s view. 
Another place to visit near 
Altınoluk is Şahindere 
Canyon. The canyon with 
its 600-meter height and 
27-kilometer length is like 
an endless cave full of oxygen 
and various kinds of trees. 
Known as the second most 
oxygen-rich region after the 
Swiss Alps, this canyon is a 
source of healing for patients 
of respiratory diseases.

4

5

4

5

Akçay ve Altınoluk bisiklet dostu yerleşimler. 
Akçay and Altınoluk are cycling-friendly districts.

Balıkçılık körfezin önemli geçim kaynaklarından biri. 
Fishing is one of the prominent sources of income in the Gulf.

14  ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2017





6bilinen kanyon, solunum 
yolu hastaları için de şifa 
kaynağı. 
 
Kaz Dağları’nın 
Zirvesine Doğru  
Altınoluk köyüne çıkıp 
muhteşem manzarayı 
gördükten sonra 
daha da yükseklere, 
Kaz Dağları’nın 
zirvesine tırmanmak 
isteyeceksiniz. Bunun 
için yapmanız gereken, 
safari turlarından 
birine katılmak; çünkü 
kendi aracınızla gitmek 
hem tehlikeli hem de 
yasak. Kaz Dağları 
doğaseverlerin son 
zamanlarda en çok ziyaret 
ettiği yerlerden biri. 
Sabahattin Ali’nin “Hasan 
Boğuldu” öyküsünü 
okuyanlar muhtemelen 
tepelere çıkıldığında 
göreceklerine aşinadır. 
“Bulunduğumuz yer, 
denizden bin beş yüz 
metre kadar yüksekte idi. 
Akçay iskelesinin önünde 
duran kayıklar, ağaçların 

arasındaki seyrek binalar 
iğne topuzu kadar ufaktı. 
Karşıda, Burhaniye’nin 
arkasında yatan Madra 
Dağları şekilsiz bir yığından 
ibaretti. Güneşin altında 
göz kamaştırıcı pırıltılarla 
yanan deniz, ta uzaklarda 
açıklı koyulu gölgelere 
bürünen Midilli Adası’na 
kadar uzanıyor, bunun 
sağ yanından geçerek 
ufukta, sisler içinde gökle 
birleşiyordu. Kaz Dağı’nın 
körfeze kadar yaklaşan 
eteklerini sayılamayacak 
kadar çok, her biri başka 
renk ve biçimde, irili 
ufaklı dağlar ve tepeler 
çeviriyordu. Arkamızda 
Sarıkız, bu dağların en 
yüksek tepesi, ağaçsız başını 
beyaz bulutlara uzatıyordu.” 
Yukarılara çıktıkça bu 
dağların neden hayranlık 
uyandırdığını anlayacak, 
muhteşem bir manzara ile 
karşılaşacaksınız. Başınızın 
manzaradan mı, mis 
kokulu doğadan mı, fazla 
oksijenden mi döndüğünü 
bilemeyeceksiniz.  

Through the Peak of 
Mount Ida 
After seeing the great view 
from Altınoluk, you will 
want to climb higher, to 
the peak of Mount Ida. In 
order to do so, you can join 
one of the safari tours - it 
is dangerous and prohibited 
to take this road with your 
own car. Recently, Mount 
Ida has become one of the 
most visited places by nature 
lovers. Many know what they 
will see at the heights of the 
mountain from Sabahattin 
Ali’s story, “Hasan Has 
Drowned (Hasan Boğuldu)”. 
“Where we were standing was 
one thousand five hundred 
meters above the sea. The 
boats just in front of Akçay 
pier and scarce buildings 
among the trees seem as 
small as a pinhead. Right 
across, Madra Mountains, 
just behind Burhaniye, were 

only an amorphous mass. 
Glaring with dazzling 
sparkles under the sun, the 
sea reached out through 
Lesbos with different tones 
of shades and united with 
the sky at the horizon 
surrounded by the fog. The 
skirts of Mount Ida that 
reach out to the bay were 
surrounded by innumerable 
mountains and hills of 
different sizes, shapes 
and colors. Just behind 
us, Sarıkız, the highest of 
them all, was drawing its 
treeless head to the white 
clouds.” You will understand 
why these mountains are 
awe-inspiring when you 
encounter the majestic 
view: you will not know 
whether you feel dizzy 
because of the great view, 
the magnificent scent 
of nature, or the great 
abundance of oxygen.

İKİ TEKERLEKLİ HAYAT
Akçay ve Altınoluk bisiklet sevenler için eşi bulunmaz bir 

yer. Bisiklet, hem ulaşım hem keyif aracı olarak yaygın 
kullanılıyor. Özellikle üç tekerlekli, arkasında sepeti olan 

bisikletler burada yaşayanların en çok tercih ettiği tür. 
Bölge, bisiklet tutkunları için oldukça keyifli  ve oksijeni bol 

iki rota sunuyor; biri Akçay-Güre, diğeri Akçay-Altınoluk 
rotası. Edremit sahil şeridini pedal çevirerek bir uçtan bir 

uca birkaç saatte kat etmek isterseniz, çevrede bisiklet 
kiralayabileceğiniz pek çok yer var.

LIFE ON BICYCLE
Akçay and Altınoluk are unique places for cycling enthusiasts. 

Bicycles are used frequently both for recreation and 
transportation. Especially trikes with scuttles are very popular 

here. The region offers two routes, both enjoyable and rich in 
oxygen, for bicycle enthusiasts: the Akçay-Güre and the Akçay-
Altınoluk route. If you would like to see the Edremit coastline 

from one end to the other by bike in a couple of hours, there are 
many places you can rent bikes.

6 Altınoluk köy meydanındaki çay bahçesi soluklanmak isteyenlere sığınak oluyor.
The tea house in the square of Altınoluk Village offers shelter for the tired.
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Hasan Boğuldu ve 
Sutüven Şelalesi 
Kaz Dağları’na tırmanırken 
takip edebileceğiniz rotalardan 
biri de sizi Hasan Boğuldu ve 
Sutüven Şelalesi’ne ulaştırıyor. 
Bu rota, Akçay yakınlarındaki 
Zeytinli köyünden sonra 
soldan irili ufaklı göletlerle, su 
kaynakları ile bezeli bir yoldan, 
mesire yerine ulaştırıyor. 
Sağdaki yolu takip edenler ise 
Kaz Dağları Millî Parkı’na ve 
Kaz Dağları’nın zirvesi olan 
Sarıkız’a varıyor. Bu yolu tercih 
edenleri, tepelere çıktıkça, 
bölgede en çok görülen kızılçam 
ağaçlarının yanında bütün 
heybetleri ile karaçam, kayın, 
göknar, kestane, meşe, kızılağaç, 
çınar ağaçları karşılıyor.      

Mevsimi ise, yürüyüş sırasında 
bol bol göreceğiniz kokulu 
böğürtlenlerin de tadına 
bakabilirsiniz. Ayrıca buram 
buram adaçayı ve kekik kokusu 
duymanız da muhtemel... 
Vaktiniz kalırsa bir de 
Tahtakuşlar köyündeki 
Etnografya Müzesi’ni görün. 
Safari turlarından bazıları bu 
köye de uğruyor. Tahtakuşlar 
köyü Güre’ye yakın. Bir ilkokul 
öğretmeni tarafından kurulan 
müze UNESCO ödüllü. Müzede 
yörüklerin yaşamını ve Kaz 
Dağları ile ilgili efsaneleri 
anlatan objeler, eserler görmek 
mümkün. Soğuk kış aylarının 
ardından, baharda Kaz Dağları 
havası almak, yenilenmek için 
şahane bir fikir olabilir. 

Hasan Boğuldu and 
Sutüven Waterfalls 
One of the routes you can 
follow while climbing up 
Mount Ida will take you to 
Hasan Boğuldu and Sutüven 
Waterfalls. This route -  to 
the left after Zeytinli village 
near Akçay - takes you to 
the recreation area through 
a road full of water springs 
and ponds of every size. If you 
follow the right route, you 
will reach Mount Ida National 
Park and the peak of Mount 
Ida, Sarıkız. Along this road, 
as you ascend the hills, you 
will be welcomed by Calabrian 
pine, black pine, beech, fir, 
chestnut, oak, alder, and 
plane trees. If it is the season, 

you can taste the fragrant 
blackberries you will see along 
the route. The smell of sage and 
thyme also permeates the air…  
If you have time, I would 
suggest visiting the 
Ethnography Museum in 
Tahtakuşlar. Some safari 
tours also visit this village. 
Tahtakuşlar is close to Güre. 
Established by a primary 
school teacher, this museum 
has won an award from 
UNESCO. In the museum, you 
can discover the life of nomads, 
and encounter objects and 
artifacts telling the legends on 
Mount Ida.  
Breathing the air of Mount Ida in 
spring is a great way to revive and 
recharge after the cold winter. 

7

7

Kaz Dağları’nın bereketi gürül 
gürül akan sularından ve 
yemyeşil doğasından geliyor. 
The abundance of Mount Ida 
results from its gurgling waters 
and lush nature.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara ile 

Balıkesir arasında her gün 
karşılıklı seferler düzenliyor.

INFO
AnadoluJet has daily 

round-trip flights between 
Balıkesir and Ankara. 

anadolujet.com
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KAZ DAĞLARI EFSANELERİ 

Çanakkale’den Balıkesir’e serpilen, Ege ile 
Marmara’nın mavisinin birbirine karıştığı 
Kaz Dağları, efsanelerini anlatmaya 
Edremit Körfezi’nin kuzeyindeki 
tepelerden başlar.  

LEGENDS OF MOUNT IDA  
Reaching from Çanakkale to Balıkesir, 
the place where the blue of the Marmara 
and Aegean Seas meld, Mount Ida starts 
to tell its legends from the hills on the 
north of Edremit Bay. 
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Kaz Dağları… O dağlar ki 
toprağında biten köknarın, 
karaçamın, kızılçamın 
ve zeytin ağaçlarının 
egemenliğinde, ağaç 
sultanlığının onuruna, 
nefesleri ferah bir yeşile boyar. 
O dağlar ki ormanlarında 
cirit atan yaban kedisinin, 
porsuğun, karacanın, 
atmacanın, su samurunun 
yurttaşlığıyla yüzlerce 
hayvana yuva olur. Ve o 
dağlar ki Antik Çağ’dan 
itibaren “Hoş gelmişsin” 
dediği tüm medeniyetlerin 
türlü efsaneleriyle çınlatır 
kanyonları, gözyaşlarını 
pınarlarından döker.  
 
Hera’nın Oyunu 
Kaz Dağları’nın adının henüz 
“İda” olduğu, Troya Savaşı’nın 
şiddetlendiği; Zeus’un 
Troyalıları, Hera’nın Akhaları 
desteklediği zamanlarmış. 
Bir gün Hera, bir plan yapıp 
Afrodit’i ziyaret etmiş. Ondan 
ihtişamlı bir kostüm almış. 
Sonra Hypnos’a (uyku tanrısı) 
uğrayıp onu âşık olduğu 
tanrıçaya kavuşturması 
karşılığında yardım dilemiş. 
Hera giyinip kuşanmış, soluğu 
İda’dan savaşı seyretmekte 
olan kocasının yanında almış. 
Zeus, Hera’nın cazibesinden 
büyülenince, baş başa 
kalabilmek için etraflarını 
altın bir bulutla çevrelemiş. O 
anda Hypnos söyleneni yapmış 

Mount Ida… That mountain 
paints breaths a refreshing green 
in honor of the sultanate of trees, 
the sovereignty of firs, black pines, 
Calabrian pines and olive trees 
that grow in its soil. Its citizens 
are hundreds of animals: wild cats, 
badgers, roes, hawks and otters 
wandering in the woods. The 
mountain cries rivers, to which 
have clung various legends of all the 
civilizations it has welcomed since 
ancient times.  
 
Hera’s Trick 
In those days it was known by 
all as “Ida” - the Trojan War 
was intensifying and Zeus was 
supporting the Trojans, while Hera 
was supporting the Achaeans. One 
day, Hera came up with a plan 
and visited Aphrodite. She took a 
glamorous costume from her and 
then, dropped by Hypnos, the god 
of sleep, and asked for his help in 
exchange for matching him with the 
goddess he was in love with. Hera 
dressed in Aphrodite’s costume and 
got to Ida in no time, where her 
husband was watching the war. 

ve Zeus’u uyutmuş. Böylelikle 
Hera, Akhaların yanında 
yer almış ve savaşın seyri 
değişmiş.  
Zirveden alçaklara inince, 
dağın bugünkü adını nasıl 
aldığını anlatan efsaneden 
bahsedilir: Bir vakit 
Kavurmacılar köyünde, 
babasıyla beraber çobanlık 
yapan, saçlarında ayçiçekleri 
açan, ipek gibi bir kız yaşarmış. 
İhtiyarlayan baba, hacca 
gitmek isteyince kızı Sarıkız’ı 
ahbaplarına emanet etmiş. 
Adamın yokluğunu fırsat bilen 
delikanlılar kızın etrafına 
üşüşmüşler. Sarıkız kimselere 
yüz vermeyince, hırslarından 
ulu orta konuşmaya 
başlamışlar. Hac ziyaretinden 
dönen baba, kızının namusuna 
dil uzatılınca şaşkına 
dönmüş. Üzerindeki baskıya 
dayanamayıp, kazlarıyla 
beraber onu bir dağ başında 
bırakmış. Epey zaman sonra 
Bayramiç’ten gelen yolcular, 
iyi kalpli bir kızın kendilerine 
yol gösterdiğini söylemişler. 
Hasrete düşen baba, evladının 
hayatta olabileceği ihtimaliyle 
izini sürmüş. Sarıkız babasını 
hürmetle karşılayınca, adam 
onun iftiraya uğradığını 
anlayıp mahcup olmuş. Baba 
namaz kılmak için abdest 
almak isteyince, kız ibriğini 
körfeze uzatmış; içi deniz 
dolmuş. Tatlı su gerekince, 
vadiler serin sularından 

Zeus was amazed by Hera’s charm 
and he surrounded them with a 
golden cloud so that they could be 
alone. At that moment, Hypnos 
stepped in and made Zeus sleep. 
Hera, thus, took her place next to 
the Achaeans and the course of the 
war was changed.  
When descending from the peak, 
you hear a legend of how it got its 
Turkish name, Kaz Mountain: 
once upon a time, in Kavurmacılar 
village, there was a beautiful, 
blond girl who was shepherdess 
along with her father. When her 
father got old, he wanted to go on 
a pilgrimage and trusted Sarıkız 
to his relatives. Taking advantage 
of this, boys swarmed around her. 
When Sarıkız kept her distance, 
the boys started to gossip and tell 
lies about her. When the father 
returned from pilgrimage, he heard 
the gossips about his daughter 
and was overcome by sadness. 
He could not stand the pressure 
and left her on the mountain with 
her geese. A long time passed and 
one day, passengers coming from 
Bayramiç said that a big-hearted 
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Kaz Dağları, Edremit Körfezi’ni gören yeşil bir balkon gibidir.
Mount Ida resembles a verdant balcony overlooking the Edremit Gulf.

Başından çıkan kanatlarla simgelenen uyku tanrısı Hypnos.
Hypnos is symbolized with wings on his head.

N
EJ

D
ET

 D
Ü

Z
EN

22  ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2017



bahşetmişler. Kızının 
kerametlerine tanık olan baba, 
onun erdiğini idrak etmiş. Tam 
birlikte köye dönmeyi hayal 
ederken, bir kara bulut Sarıkız’ı 
alıp götürmüş. Üzüntüsünden 
kendini yollara vuran baba, 
sonradan adını verdikleri 
Babatepe’de hayata gözlerini 
yummuş. Burası günümüzde 
de bölgede yaşayan Türkmenler 
tarafından ziyaret edilir ve 
her ağustos ayında Sarıkız 
Şenlikleri düzenlenip, şerbet 
eşliğinde yemek yenir. 

Hasan Boğuldu 
Tepelerden Sutüven Şelalesi’ne 
uzanıp, eteklerdeki Hasan 
Boğuldu Göleti’ne yanaşınca, 
bir derin ah çeker Kaz 
Dağları. Efsaneler arasında en 
acıklısıdır Emine ile Hasan’ın 
hikâyesi… 
Dağlarda yetişen yörük kızı 
Emine ile ovalarda büyüyen 
Hasan’ın yolu Edremit 
pazarında kesişmiş. Emine 
süt, bal, peynir satmakta; 
Hasan ise meyve-sebze 
tezgâhı kurmaktaymış. 

Her çarşamba pazarda 
buluşan âşıklar, evlenmeye 
karar vermişler. Emine’nin 
ailesinin bu evliliğe gönlü 
olmayınca, Hasan’ı bir sınava 
tabi tutmak istemişler. 
Hasan’ın altmış kilo tuzu 
sırtında, dağ başındaki obaya 
çıkarmasını şart koşmuşlar. 
Heveskâr Hasan düşmüş 
yola ama sıcak, ağırlık ve 
hamlık bir arada olunca, 
yarı yolda kesilmiş. Devam 
edemeyeceğini söyleyince 
tuzu Emine yüklenip 
görevi tamamlamış. Geri 
döndüğünde yorgunluktan 
dengesini kaybedip suya 
yuvarlanan Hasan’dan geriye 
bir tek ıslak gömleğinin 
kaldığını görmüş. Anca 
beraber kanca beraber diyen 
Emine, yanı başındaki çınar 
ağacında canına kıymış. Bu 
efsane, Sabahattin Ali’nin 
“Hasan Boğuldu” adlı 
öyküsüne ilham kaynağı, 
1990 yılında Orhan Aksoy’un 
yönettiği, bu hikâyeden 
uyarlanan aynı isimli filme 
de konu olmuş.

girl showed them the way. Longing 
for his daughter, the father went 
looking for her wondering if she had 
managed to survive. When Sarıkız 
greeted her father respectfully, 
he understood that she had been 
wrongfully accused, and he felt 
embarrassed. When he wanted to 
perform ablution for prayers, the 
girl stretched the pitcher towards 
the bay and it was filled with the 
sea. When fresh water was needed, 
the valleys allowed their cool waters 
to flow. Witnessing the blessings of 
his daughter, the father understood 
that she had become a saint.  Just 
as he was planning to take her back 
to the village, a black cloud came 
and took Sarıkız away. Desperate 
from sadness, he started to walk and 
passed away in the hill that is now 
called Babatepe (Father Hill). This 
place is visited by the Turkmen living 
in the region and every August, the 
Sarıkız Festival is organized where 
meals are served with sherbet.

Hasan Boğuldu 
Reaching Sutüven Waterfall from 
the hills, approaching Hasan 
Boğuldu (Hasan Drowned) Pond on 

the mountain’s skirts, Mount Ida 
sighs. The most tragic of the local 
legends is the story of Emine and 
Hasan…  
Grown in the mountains, Emine, 
a nomadic girl, and Hasan, a boy 
of the plains, met at the Edremit 
bazaar. Emine was selling milk, 
honey and cheese, and Hasan was 
selling fruits and vegetables. The 
lovers, meeting every Wednesday, 
decided to get married. Emine’s 
parents did not approve of this 
match and wanted to subject him to 
a test: they wanted Hasan to carry 
sixty kilos of salt to their tent on 
the mountain. Hasan started the 
journey but the heat and the weight 
were overbearing. When he said he 
cannot continue, he gave the salt 
to Emine and she finished the test. 
When Emine returned, she found 
only Hasan’s wet shirt  - Hasan 
had stumbled into the water from 
exhaustion. Emine committed 
suicide next to a plane tree. This 
legend was an inspiration for the 
story of Sabahattin Ali, “Hasan 
Boğuldu” and a movie of the 
same name, directed by Orhan 
Aksoy in 1990.

3 Hasan Boğuldu, Kaz Dağları’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden.
Hasan Boğuldu is one of the most popular places on Mount Ida.
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Denizli 
Çocuk olmak, yetişkinlere abartılı gelecek bir 
sevinçle kucaklamaktır bazı şeyleri.

Denizli 
Being a kid is to embrace things with an enthusiasm that 
may seem exaggerated to adults.

ANADOLU’DA ÇOCUK
BEING A KID IN ANATOLIA

Dünyada çocuklara adanmış tek 
bayramın kutlandığı topraklarda 

büyümek, gerçekten çocukluğu 
yaşamaktır. Çocukluk oyun 
demektir ve gerçek oyunlar 

sokakta oynanır.

Being a kid in the only country in the 
world which has dedicated a special 
day to children is the best way to live 
one’s childhood. Childhood is all about 
playing games, and real games are 
played in the streets.

NURİ ÇORBACIOĞLU





Kayseri 
Anadolu’da her kışın sonunda bahar olduğunu 
öğrenerek büyür çocuklar...

Kayseri 
Children in Anatolia grow with the knowledge 
that spring always comes at the end of winter.





Nevşehir 
Eğlenmek için dijital oyuncaklara ihtiyaç var mı gerçekten?

Nevşehir 
Do we really need digital toys to have fun?







Uşak 
Ata sporu cirit çekirdekten yetişenler için 

çocuk oyuncağıdır.

Uşak 
The ancestral sport of javelin throw is a child’s 

play for those who learn it at a young age.





Avanos, Nevşehir 
Bazen hiç akla gelmeyecek şeyler bile müthiş 

birer eğlence kaynağına dönüşebilir.  

Avanos, Nevşehir 
Sometimes, even the most unusual objects can offer 

a wonderful opportunity to have fun.





POLONEZKÖY’E 
GİTMEK İÇİN

İlkbaharda Polonezköy’e gitmeniz için 
bir kuşun ötüşünü özlemeniz bile yeter. 
Ormanın içindeki köy, yaşam sevincinizi 
çoğaltmak için kurulmuş gibidir.

REASONS TO VISIT 
POLONEZKÖY

Even missing the birdsongs is enough to 
visit Polonezköy in spring. The village inside 
the forest seems to have been established 
only to increase your zest for life.

GÜLDEN AKINCI AKGÜN AKOVA

7NEDEN
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Polonezköy’deki ormanın içerisinde yalnızca yürüyüşçüleri değil, 
bisikletçileri de görebilirsiniz.
You can see hikers and cyclists around the forest in Polonezköy.

Polonezköy’de restoranların içleri de bahçeleri kadar güzel.
The interior of the restaurants in Polonezköy are as beautiful as their gardens.

Polonya Kültürü 
Witamy!.. İstanbul’un Beykoz 
ilçesine bağlı Polonezköy’ün 
girişindeki tabelada bu 
kelime karşılıyor sizi. 
Türkçesi, “Hoş geldiniz”… 
Tam 175 yıldır, Polonyalı 
atalarının gelenek ve 
görenekleri ile Türk 
kültürünü harmanlayarak 
yaşıyor köy sakinleri. 
Evlerde her Polonyalının 
Lehçe okuma yazmayı 
söktüğü “Elementarz” 
kitabı var. Her ne kadar 
artık Paskalya Pazarı 
gecesi kimse komşusunun 
çitlerini sökmüyor, 
arabalarını kaçırmıyor, 
akla gelmedik şakalar 
yapmıyorsa da, boyanan 
Paskalya yumurtalarıyla 
süslenmiş pencere önleri, 
oteller, restoranlar 
bekliyor sizi. Borch çorbası 
kaynıyor bazı restoranların, 
evlerin mutfaklarında… 
Sonbaharda ormandan 

Polish Culture 
Witamy!... At the entrance 
of Polonezköy, in the Beykoz 
district of Istanbul, this 
word welcomes you - it means 
“Welcome.” For 175 years, 
the residents of the village 
have been living by blending 
the traditions of their Polish 
ancestors and Turkish culture. 

toplanan mantarlar 
sofraların olmazsa 
olmazı. Çocuklar yaz 
tatillerinde Polonya’daki 
akrabaların yanına gidiyor. 
Eşlerini bugün de kendi 
aralarından, İstanbul’daki 
Polonyalılardan ya da 
Polonya’dan seçmeye özen 
gösteriyor Polonezköylüler. 
İşte bu yüzden, 
yemek yediğiniz ya da 
konakladığınız yerin sahibi 
ile sohbet etmek, Polonya 
kültürünün bilmediğiniz 
özelliklerini öğrenmek 
için bile gidebilirsiniz 
Polonezköy’e. 
 
Ormanda Yürüyüş 
Kurucusu Prens Adam 
Czartoryski’ye ithafen 
eski adı Adampol olan 
Polonezköy, 1994 yılında 
Tabiat Parkı ilan edildi. 5 
kilometrelik bir yürüyüş ve 
bisiklet parkuru bulunan 
ormanıyla büyük şehirlerde 

All houses have the book 
Elementarz with which 
every Polish child learns to 
read and write in the Polish 
language. Although no one 
removes the fences of their 
neighbors, steals their cars 
or makes unthinkable jokes 
anymore on Easter Sunday, 
window displays, hotels and 
restaurants decorated with 
painted, colorful Easter eggs 
await you. In the kitchens 
of some restaurants and 
houses, borscht is boiling... It 
is a must to have mushrooms 
on the table picked from the 
forest in autumn. Children 
visit their relatives in 
Poland for their summer 
vacations. The residents of 
Polonezköy prefer to choose 
their spouses from the Polish 
population of Istanbul or 
from Poland. You can visit 
Polonezköy to chat with the 
owner of the restaurant you 
eat or the hotel you stay, 
and to learn the interesting 
characteristics of Polish 
culture.
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Polonya’nın hangi şehrinden gelirse gelsin, Kiraz Festivali’ndeki folklor ekiplerinin hepsi rengârenk giysileriyle dikkat çeker.
Whichever Polish city they come from, all the local dance groups that attend the Cherry Festival wear colorful clothes.

adları unutulan ağaçlara 
ve sesleri özlenen kuşlara 
ev sahipliği yapıyor. 
Çocuklarınıza ağaçları, 
yaprakları, kocayemişleri 
ve kuşları öğretecek bir 
“hayat bilgisi öğretmeni” 
gibi olan bu ormanda 
müzik dinlediğiniz 
kulaklıklarınızı sincaplara 
emanet etmelisiniz! 
Çünkü bu orman, 
kentin gürültüsünü 
kulaklarınızdan silecek 
sessizliği ve huzuru 
bulacağınız yerlerden biri… 
 
Kiraz Festivali 
Günümüzde ağaçları azalmış 
olsa da kirazın tek bir anlamı 
var Polonezköy sakinleri 
için: Festival. Her yıl haziran 
ayında Kiraz Festivali’ni 
büyük bir coşkuyla 
kutluyorlar. Polonya’nın 
farklı kentlerinden köye 
davet edilen halk dansları 
toplulukları, köy meydanında 

halka açık performanslar 
sergiliyor. Kızlar rengârenk 
etekleri, beyaz dantelli 
gömlekleri, el işlemeleriyle 
bezenmiş yelekleri, kır 
çiçeklerinden yapılmış 
taçları ve boyunlarından 
hiç eksik olmayan kırmızı 
boncuklarıyla sahneyi 
gökkuşağına çeviriyorlar. 
Bazen bir tavus kuşu tüyü, 
bazen şık bir kurdeleyle 
süslü şapkalar erkeklerin 
reveranslarına eşlik ediyor. Bir 
kuşu mu, bir aşk hikâyesini 
mi anlattığını bilmediğiniz, 
kulağınıza tamamen yabancı 
bir dilde söylenen halk 
şarkılarını çalıyor kemanlar ve 
akordeonlar. Dans bittiğinde 
yanlarına yaklaşıp hatıra 
fotoğrafı çektirmek isterseniz 
sizi kırmıyor, gülümsemelerini 
hatıra olarak bırakıyorlar 
yanınıza. Festival döneminde 
kilisenin bahçesinde 
konserler ve resitaller de 
düzenleniyor.  

A Walk in the Forest 
Formerly known as Adampol, 
named after the founder, Prince 
Adam Czartoryski, Polonezköy 
was declared a natural park 
in 1994. With a forest that 
contains walking and cycling 
tracks of 5 kilometers, the 
village hosts the birds whose 
singing we have missed and 
trees whose names we have 
forgotten in the big cities. 
The forest, like a life sciences 
teacher, will teach your children 
the trees, leaves, fruits and 
birds – you must trust your 
headphones to the squirrels! 
It is one of the places that will 
erase the noise of the city from 
your ears and where you will 
find peace… 

The Cherry Festival 
Although its trees are rare 
nowadays, the word cherry 
has only one meaning for 
Polonezköy residents: 
festival…  Every June, they 

celebrate the Cherry Festival 
with great enthusiasm 
here. Folk dance troupes 
invited from various cities 
of Poland perform publicly 
in the village square. Girls 
transform the stage into a 
rainbow with their colorful 
skirts, white lace shirts, vests 
with embroidery, crowns of 
f lowers and the red beaded 
necklaces around their 
necks. Sometimes a peacock 
feather, sometimes beautiful 
hats with a chic ribbons 
accompany the reverences of 
boys’ violins, and accordions 
play a song in a foreign 
language, maybe telling 
about a bird or a love story. 
When the dance is over, if 
you approach and ask for 
a souvenir photo, they will 
never say no and will offer 
their smiles as a souvenir. 
During the festival, there are 
concerts and recitals in the 
courtyard of the church.
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Zofia Teyze Anı Evi 
“Bir Polonya atasözü der 
ki; misafir eve geldi mi, 
Tanrı eve geldi demektir! 
Öyleyse lütfen kendinizi 
evinizdeymiş gibi hissedin. 
Meyvelerden yiyin, bahçeleri 
ve evi kullanın. Bütün 
Adampol’da şarkılar, danslar, 
gülüşler yankılansın…” Bu 
sözler, tüm yaşamını Polonya 
örf ve âdetlerini sürdürmeye, 
köyün gençlerine dillerini ve 
tarihlerini unutturmamaya 
adamış, gelen tüm misafirlere 
kapılarını hep açık tutmuş 
köyün biricik Zofia Teyze’sine 
ait… Polonya hükümeti 
tarafından Liyakat Nişanı 
ile de ödüllendirilen Zofia 
Ryży’nın vasiyeti üzerine 
günümüzde bir anı evine 
dönüştürülen yapı, babası 
Wincent tarafından 1883’te 
inşa edilmiş tipik bir köy 
evi. 1916’dan beri gelen 
konukların imzaladığı bir anı 

defteri de var burada. İçinde 
Prens Czartoryski, Adam 
Mickiewicz, Chopin gibi ünlü 
Polonyalıların resimleri, 
Lehçe kitaplar, tarihî 
belgeler ve eşyaların olduğu 
bu tek katlı ev, yemyeşil 
bir bahçeye bırakılmış dev 
boyutta bir fotoğraf albümü 
aynı zamanda! Köyün 
ilk sakinlerinin gündelik 
hayatlarının, damları saman 
kaplı evlerin, at arabalarının, 
hasat zamanlarının, köy 
düğünlerinin, avcıların 
geçmişten günümüze 
baktığı fotoğraflarla bezeli 
duvarları… Pierre Loti’den 
Gustave Flaubert’e, Papa 
Roncalli’den Mustafa Kemal 
Atatürk’e kadar köyü ziyaret 
eden önemli kişilerin, Leyla 
Gencer gibi Polonezköy’de 
doğan ünlülerin yollarının 
geçtiği bu bahçeyi siz de 
mutlaka görmelisiniz. Hem 
köyün geçmişini anlamanın 

Aunt Zofia Memorial 
House 
“A Polish proverb says ‘When 
a guest comes to your house, 
it means God comes to your 
house!’ So, please make 
yourselves at home. Eat the 
fruits, use the garden and 
the house. Let songs, dances 
and laughs echo everywhere 
in Adampol…” These words 
belong to the one and only 

Aunt Zofia of the village, who 
dedicated her life to maintain 
the customs and traditions of 
Poland and to remind the youth 
of their language and history, 
and who always opened her 
doors to every guest… Following 
the testament of Zofia Ryzy, 
who was honored with the 
Order of Merit by the Polish 
government, her house was 
opened as a memorial site. It is 
a typical village house built in 
1883 by her father Wincent… 
There is also a diary signed 
by every visitor since 1916. 
With the pictures of famous 
Polish people such as Prince 
Czartoryski, Adam Mickiewicz, 
and Chopin, Polish books, 
historical documents and 
artifacts, this single story house 
is also a huge photo album left 
on a green garden! Its walls are 
covered with photos in which 
the everyday lives of the first 
residents of the village are 
shown, and houses with straw 
roofs, horse carriages, harvest 
times, village weddings and 
hunters look out from the past… 
You should see the garden where 
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Anı Evi’nin duvarından bir fotoğraf; Jadwiga Dochoda ve Leon Cianciara 
1914’teki nikâh törenlerinde.
A photograph from the wall of the Memorial House; it was taken at the 
wedding ceremony of Jadwiga Dochoda and Leon Cianciara in 1914.

Zofia Teyze Anı Evi, bahçesi ile birlikte köyün asırlık sırdaşı gibi.
Aunt Zofia Memorial House and its garden is the village’s centuries-old 
confidant.

Adını gökyüzüne yazdırmış Kopernik’in ve diğer Polonyalı ünlülerin 
resimlerine de rastlarsınız Anı Evi’nde.
The Memorial House also displays pictures of Copernicus, who had his name 
carved in the sky, and other important Polish figures.
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en güzel yolu olduğu için 
hem de bahçesindeki armut 
ağacının altında bir hatıra 
fotoğrafı çektirmek için. 
Tıpkı Zofia Teyze’nin bir 
zamanlar misafirleriyle 
yaptığı gibi… 
 
Kır Düğünleri 
Michalina, Marta ve 
Katarzyna… Onlar 1842’de 
Polonya’nın Poznań 
kentinden Polonezköy’e 
gelin gelmişlerdi. Elbette 
bugün yapılan kır 
düğünlerinin methini 
duyup gelmemişlerdi! 
Paris’e sürgüne gönderilen 
Polonya Prensi Adam 
Czartoryski’nin sürdürdüğü 
özgürlük hareketinin 
isimsiz birer kahramanıydı 
köyün ilk gelinleri aslında. 
Köyde yaşayan askerlerden 
üçüyle evlendirilmişlerdi. 
Çeyizlerini getirebilmişler 
miydi, böyle evlenmeyi hayal 
etmişler miydi bilinmez 

ama günümüzde, evlenecek 
gençlerin hayallerini 
Polonezköy’de yapılan kır 
düğünleri süslüyor. Özellikle 
yaz aylarında hafta sonları 
gelin arabalarıyla dolup 
taşıyor köy. Gelinler ve 
damatlar restoranların 
yemyeşil bahçelerinde, 
çiçeklerle bezeli takların 
altından geçiyorlar. Nişan, 
doğum günü veya özel 
partiler için de en uygun 
yerlerden biri Polonezköy.

Hafta Sonu Tatili 
Polonezköy, etrafını 
çevreleyen ormanlarla, temiz 
havası ve yemyeşil doğasıyla 
dört mevsim misafir 
ağırlıyor. Bahar günlerinde 
köyde çiçeklerle bayram 
etmiş tarlalarda yürür, 
bahçelerde meyve ağaçlarına 
kurulan hamaklarda 
sallanır, çimenlerin üzerinde 
kitabınızı, gazetenizi 
okursunuz. Yaz aylarında 

important people such as Pierre 
Loti, Gustave Flaubert, Pope 
Roncalli, and Mustafa Kemal 
Atatürk visited, as well as 
famous people born here such 
as Leyla Gencer. It is by far the 
best way to understand the 
village’s past and to take a 
souvenir photo under a pear 
tree. Just as Aunt Zofia did 
with her guests once upon a 
time… 

Countryside Weddings 
Michalina, Marta and 
Katarzyna… They came to 
Polonezköy as brides in 1842 
from Poznań in Poland. Of 
course, they didn’t come because 
of the glorious countryside 
weddings of today! They were 
actually among the unnamed 
heroes of the independence 
movement led by Polish Prince 
Adam Czartoryski who was 
banished to Paris. They were 
married to three soldiers living 
in the village. We do not know 
whether they were able to bring 
their dowries or whether they 
imagined such a wedding, but 
today, young couples about to be 
married dream of countryside 
weddings in Polonezköy. 
Especially in summer, on the 
weekends, the village is swarming 
with bridal cars. Brides and 
grooms pass under the arches 
garnished with flowers in the 
green gardens of restaurants. 
Polonezköy is also one of the most 
suitable places for parties for 
engagements, birthdays or 
other special occasions.

7
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8

Polonezköy’ün kır düğünlerindeki gelin arabaları şehirlerdekilere hiç benzemiyor.
The wedding cars in Polonezköy are nothing like those in the city.

Hafta sonlarında Polonezköy’de çimenlere uzanmak, doğadan uzak 
yaşayan herkes için bir armağan gibi.
Lying on the grass in Polonezköy at weekends is like a gift for the city-dwellers.
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serinlemek için ister ormanın 
gölgesini, ister otellerin yüzme 
havuzunu tercih edersiniz. 
Çardaklı kır restoranlarından 
mangal kokuları, çocuk sesleri 
yükselir. Köy meydanında 
kurulan tezgâhlarda organik 
meyveler ve ev yapımı reçeller 
satılır. Kışın şöminelerde 
çıtırdayan odunların sesine 
karşın dışarıda sessizce 
yağan karı seyredersiniz. 
1800’lerin sonlarında 
özellikle yabancıların civar 
ormanlarda avlanmak üzere 
gelmeye başlamalarıyla 
konaklayacak yer ihtiyacı 
doğmuş, tereyağından kaz 
ciğerine köyde üretilen lezzetli 
ürünlere rağbet de köyün 
popülerliğini arttırmıştı. O 
günlerde doğan pansiyonculuk 
günümüzde de şık butik 
otellerle, pansiyonlarla başlıca 
geçim kaynağı olmaya devam 
ediyor. Kentin karmaşasından 
uzakta, huzur dolu zaman 
geçirmek için sevdiklerinize 
yapabileceğiniz en güzel 
sürprizlerden biri de onlara 

Polonezköy tatili armağan 
etmek. Restoranlarda 
yapılan açık büfe veya 
serpme köy kahvaltıları 
ile mangal partileri 
Polonezköylülerin yıllar 
içinde bu işte ne kadar 
ustalaştığını gösteriyor. 

Ahşap Heykeller 
Polonya’da doğayla iç içe 
yaşamak bir tutku, ahşabı 
dantel gibi işlemek ise bir 
sanat. O yüzden dünyanın 
neresinde olurlarsa 
olsunlar Polonyalılar 
ahşabı ve ahşaptan 
yapılmış eşyaları baş tacı 
ederler. Polonezköy’e 
davet edilen ahşap heykel 
ustalarının eserleri de 
köy meydanında bulunan 
Kültür Evi’nin önündeki 
parkta sergileniyor. Gülen 
heykellerin ahşap dişleri 
görenlerin yüzünde de 
kocaman bir gülümseme 
yayıyor. Kısacası, mutlu 
olmak için her türlü bahane 
var Polonezköy’de.

Weekend Holiday 
With the surrounding forests, 
its clean air and its green 
nature, Polonezköy hosts guests 
all seasons. In the springtime, 
you can walk in the fields 
full of flowers, swing in the 
hammocks set under the fruit 
trees in the gardens, and read 
your book or newspaper on 
the grass.  In summer, you can 
choose between the cool shade 
of the forest or the pools of the 
hotels to cool off. Barbecue 
smoke and children’s voices rise 
from the country restaurants 
with arbor. In the stalls on 
the village square, organic 
fruits and homemade jams are 
sold. In winter, you can watch 
the quiet snow accompanied 
by the crackles from the 
fireplace. At the end of the 
19th century, there was a need 
for accommodation, especially 
with the foreigners coming 
to hunt in the nearby forests, 
while tasty goods produced in 
the village from butter to foie 
gras, increased the popularity 

of the village. Boarding houses 
from those days continue to be 
the main livelihood of locals 
with chic boutique hotels. One 
of the most beautiful surprises 
you can make is a Polonezköy 
vacation where you can enjoy 
a peaceful time far from the 
chaos of the city. The open 
buffet or mixed breakfasts 
together with the barbecue 
parties at the restaurants 
show that Polonezköy 
residents have mastered the 
trade over many years.

Wooden Statues 
In Poland, it is a passion to live 
in nature and it is an art to 
carve wood like lace. Therefore, 
wherever they are, Polish people 
hold wood and woodwork in high 
esteem. The works of sculptors 
invited to Polonezköy are 
exhibited in the park in front of 
the Culture House on the village 
square. The wooden teeth of 
smiling statues make you smile 
too. There is truly every reason to 
be happy in Polonezköy.

9

9 Köy meydanındaki ahşap heykeller Polonezköylüler kadar mütevazı.
The wooden statues in the village square are humble as the locals.

 BİLGİ 
AnadoluJet’in 27 noktadan 

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na karşılıklı 
seferleri bulunmaktadır. 

INFO
AnadoluJet has round-trip 

flights to Sabiha Gökçen 
Airport from 27 cities. 

 
anadolujet.com
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ANADOLU’NUN BEŞ
OYUNCAK MÜZESİ 

Çocuğunuzla birlikte tarihî oyuncakların 
nostaljik dünyasına bir yolculuk yapmaya 
ne dersiniz?

FIVE TOY MUSEUMS OF 
ANATOLIA 

How about going on a journey into the 
nostalgic world of historical toys with 
your children?

MUTLU DURSUN
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İstanbul Oyuncak Müzesi sıra dışı sergileme tarzıyla benzerlerinden farklılaşıyor. 
Istanbul Toy Museum also deserves attention for its unusual style of display.

Charlie Chaplin’e ait Şarlo oyuncağı müzenin en dikkat çekici parçalarından. 
The “Charlie” toy, which belonged to Charlie Chaplin, is one of the most interesting pieces in the museum.

Kolay üretilip çabuk 
tüketilen oyuncakların 
piyasaya hâkim olmasından 
önce çocukların dünyaya 
bakışını şekillendiren, hayal 
dünyalarını zenginleştiren, 
aynı zamanda kendi 
dönemlerinin de bir 
anlamda tanığı olan 
oyuncaklar vardı… 17’nci 
yüzyıldan günümüze 
oyunun masalsı 
dünyasına kapı aralayan 
bu oyuncakları bir arada 
göreceğiniz oyuncak 
müzeleri, üç kuşağı bir 
arada vakit geçirmeye ve 
ortak mutluluğu paylaşmaya 
davet ediyor.  
 
İstanbul Oyuncak 
Müzesi  
Şair-yazar Sunay Akın 
tarafından, Göztepe’deki 
beş katlı tarihî bir konakta 
kurulan İstanbul Oyuncak 
Müzesi, 23 Nisan 2005 
yılından beri ziyaretçilerini 
ağırlıyor. Düşlerin tarihî 
oyuncakların diliyle 
anlatıldığı müze, dünyanın 
çeşitli ülkelerinde bulunan 
antikacılardan ve açık 

arttırmalardan edinilen 
1000’den fazla oyuncakla 
kurulmuş. Hâlihazırda ise 
4 binden fazla oyuncak 
sergileniyor. Charlie 
Chaplin’e ait Şarlo oyuncağı 
müzenin en dikkat çeken 
parçalarından. ABD’deki 
bir açık artırmadan 
satın alınarak Türkiye’ye 
kazandırılmış. Müzede, 
Mona Lisa tablosundan 
esinlenilerek üretilen 
yegâne oyuncak bebeğin 
yanı sıra Lehmann, 
Guntermann, Flasman gibi, 
oyuncak tarihinin en önemli 
markalarının ürünleri de 
sergileniyor. 
Tiyatro sahnesi 
görünümünde olan sergi 
odaları sahne tasarım 
sanatçısı Ayhan Doğan 
tarafından tasarlanan müze, 
bir tasarım sanatçısının 
tasarladığı ilk müze olma 
özelliğini de taşıyor. 
Ziyaretçilerin bu sıra 
dışı sergileme tarzı ile 
oyuncakların öyküleri 
üzerinden dünya tarihine 
farklı bir perspektiften 
bakmaları amaçlanıyor. 

Before the toys that are easily 
produced and quickly consumed 
dominated the market, there 
were other toys that shaped 
children’s view of the world, that 
enrichened their imagination 
and were somehow witnesses of 
their age…Toy museums, where 
you can find all these toys which 
have been opening the door to 
the fabulous world of games from 
the 17th century to today, invite 
three generations to spend time 
together and to share happiness. 
 
Istanbul Toy Museum  
Opened by poet-writer Sunay 
Akın in a five-story historical 
mansion in Göztepe belonging to 
his family, Istanbul Toy Museum 
has been hosting guests since 
April 23, 2005. The museum 
where dreams are told through 
historical toys was founded with 
more than 1,000 toys obtained 
from antiquarians and auctions 
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Bünyesinde iki bin civarında oyuncak bulunan Ankara Üniversitesi’ndeki müzenin koleksiyonu beş ana bölümden oluşuyor.
Home to nearly 2,000 toys, the collection at the museum in Ankara University comprises five main sections.

Geçmişin izleriyle örülü bir 
labirenti andıran müzede, 
çocuklarınız için masalsı 
bir dünyanın kapılarını 
aralayabileceğiniz gibi kendi 
çocukluğunuza uzanan 
bir zaman yolculuğuna da 
çıkarabilirsiniz. 
 
Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Oyuncak 
Müzesi 
Ankara’daki müze, Prof. Dr. 
Bekir Onur tarafından 23 
Nisan 1990’da, Türkiye’nin 
ilk oyuncak müzesi olarak 
kurulmuş. Kaybolmaya 
yüz tutan oyuncakları 
korumanın yanı sıra 
oyuncaklar aracılığıyla 
sanayi tarihi, kültür tarihi, 
eğitim tarihi ve çocukluk 
tarihi konularında yapılan 
araştırmalara destek 
verilmesi de amaçlanmış. 
Sapan, çember, topaç, bez 
bebek, beşik, yürüteç gibi 

oyunla ilişkilendirilmiş, 
yerel, el yapımı geleneksel 
oyuncaklarla birlikte 
Türkiye’deki birçok arkeoloji 
müzesinde sergilenen antik 
oyuncakların kopyaları da 
müze koleksiyonunda yer 
alıyor. En eski oyuncağın 
1890 yılına tarihlendiği 
müzede sadece Anadolu 
kültürüne özgü oyuncaklar 
değil dünyanın farklı 
ülkelerinden örnekler de yer 
alıyor. Sanayi toplumunun 
karakteristiğini 
yansıtan yabancı menşeli 
fabrikasyon oyuncaklar, 
karakter oyuncakları ve 
popüler kültürün ürettiği 
oyuncaklar da müzede 
sergileniyor. Ankara’daki 
müzenin öne çıkan 
özelliklerinden biri de 
drama oyunları, “ara bul” 
çalışmaları, “tema bul” ve 
“farklı olanı bul” oyunları 
ve sanat çalışmaları gibi, 
çocukların gelişimine 

from all around the world. Now, 
there are more than 4,000 toys 
on exhibit. Charlot toy, a personal 
belonging of Charlie Chaplin, 
who can be seen playing with it in 
photos, was bought in an auction 
in the USA. It is one of the most 
attention-grabbing pieces in the 
Istanbul Toy Museum collection. 
In addition to the only doll that 
was inspired by the Mona Lisa, 
there are products of the most 
important brands of toy history 
such as Lehmann, Guntermann 
and Flasman. The exhibition halls 
in the museum were designed as 
theatre stages by stage designer 
Ayhan Doğan. This makes the 
museum the first that was 
designed by a design artist. The 
aim of the museum’s exhibition 
philosophy is for guests to look at 
the history of the world through 
a different perspective via the 
stories of toys. The museum is 
reminiscent of a labyrinth woven 
with the traces of the past – it 
will open the doors to a fabulous 

world and take you on a time-
travelling journey back to your 
childhood. 
 
Ankara University 
Faculty of Educational 
Sciences Toy Museum 
Ankara University Faculty 
of Educational Sciences Toy 
Museum was opened as the 
first toy museum of Turkey on 
April 23, 1990 by Prof. Bekir 
Onur. Its aim was to support 
research on the history of 
industry, cultural history, the 
history of education and the 
history of childhood through 
toys as well as to protect toys 
from sinking into oblivion. In 
the museum collection, there are 
local, handmade and traditional 
toys such as slingshots, hoops, 
peg tops, rag dolls, cradles, 
walkers and Eyüp toys, as 
well as replicas of ancient toys 
that are exhibited in many 
archaeology museums across 
Turkey. Guests over a certain age 

A
N

K
A

R
A

 Ü
N

İ. 
O

YU
N

CA
K

 M
Ü

Z
ES

İ

48  ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2017



odaklanmış etkinlikler. 
Etkinliklere katılmak ya 
da müzeyi gezmek için 
mutlaka randevu almanız 
gerekiyor. 
 
Ümran Baradan Oyun 
ve Oyuncak Müzesi 
İzmir Konak Belediyesi 
Ümran Baradan Oyun ve 
Oyuncak Müzesi, seramik 
sanatçısı Ümran Baradan’ın 
çeşitli ülkelerden edindiği 
oyuncaklar ve düzenlediği 
yarışmalarda dereceye 
giren yetenekli çocukların 
yaptığı eserlerden oluşan 
bir koleksiyona sahip. 
Danışman ve küratör Sunay 
Akın’ın da koleksiyona 
katkılarıyla dünyanın 
farklı coğrafyalarından 
önemli oyuncaklar bir 
araya getirilmiş.  
Müzede İzmirlilerin 
destekleriyle oluşturulmuş 
“İzmirlilerin Oyuncakları” 
köşesinde bir zamanlar 
bu coğrafyada yaşamış 
çocukların dünyasına 
doğru kısa bir gezintiye 
çıkarken Anadolu oyun 
ve oyuncaklarının 
maketlerinden oluşan 
“Maket Oyun ve 
Oyuncaklar” bölümünde 

çağlar boyunca oynanan 
oyunlara tanık oluyorsunuz. 
Hacivat ve Karagöz’ün 
tanıtıldığı bölümde ise 
kültürümüzün bu önemli 
halk kahramanlarının 
dünyasına konuk 
olarak geleneksel gölge 
oyunumuzdan örnekler 
izleyebilirsiniz. Müze, 
Karagöz ve Hacivat gölge 
oyunu ve atölyesi ile bu 
geleneğin yaşatılması 
açısından önemli bir rol 
üstlenmiş.  
 
Antalya Oyuncak 
Müzesi 
Aslen Demreli olan 
ve yeni yıl öncesinde 
çocukların isteklerini 
gerçekleştirdiğine inanılan 
Aziz Nicholas, nam-ı diğer 
Noel Baba’nın şehrinde 
kurulan Antalya Oyuncak 
Müzesi’ne Nasreddin 
Hoca’ya ve eşeğine selam 
vererek giriyorsunuz. 23 
Nisan 2011 yılında hizmete 
açılan ve Kaleiçi’nde 
yer alan müzede 1860’lı 
yıllardan 1980’li yıllara 
uzanan bir zaman diliminde 
antika değerinde yaklaşık 
3 bin oyuncak sergileniyor. 
Sanayi Devrimi’nin 

can go back to their childhood 
looking at these nostalgic 
artifacts. The oldest toy in the 
museum dates back to 1890. 
Reflecting the characteristics 
of industrial society, foreign 
origin toys, character toys and 
popular culture toys are also 
exhibited in the museum. One 
of the museum’s outstanding 
features is the activities focused 
on child development such as 
drama games, “search and find” 
practices, “ find a theme” and 
“spot the different” games and 
art workshops within the context 
of the museum collection. To 
participate in activities or visit 
the museum, you need to make 
an appointment beforehand. 
 
Ümran Baradan Game 
and Toy Museum 
Izmir Konak Municipality Ümran 
Baradan Game and Toy Museum 
has a collection consisting of toys 
from various countries belonging 
to ceramics artist Ümran Baradan 
and the works by talented children 
who succeeded in the competitions 
she held. With the contributions 
of advisor and curator Sunay 

Akın, important toys of world 
history were brought together. 
In the section “Toys of Izmir 
Locals,” which was opened with 
the support of Izmir residents, you 
can take a short tour through the 
lives of the children that once lived 
here. In the “Model Games and 
Toys” section, consisting of models 
of games and toys from Anatolia, 
you will witness the games played 
throughout history in the region. 
In the section where Hacivat and 
Karagöz are introduced, you can 
visit the world of these important 
characters for Turkish culture and 
watch examples of traditional 
Turkish shadow puppetry. The 
museum took on the important 
role of keeping the values of 
Karagöz and Hacivat shadow 
puppetry alive; workshops are 
also offered. In the cafeteria 
you can have some snacks 
while being surrounded by 
Children’s Games by Pieter 
Brueghel, one of the prominent 
painters of the Renaissance 
– make sure to take time to 
admire the games played 
by children in 16th-century 
Europe.
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Miki Fare’den pelüş bebeklere pek çok oyuncak İzmir’deki oyuncak 
müzesinin ikinci katında sizi karşılıyor.
Many toys from Mickey Mouse to plush toys welcome visitors on the second 
floor of the toy museum in Izmir.

Antalya Oyuncak Müzesi’nde Daltonlar, Red Kit, Pinokyo, Şirinler ve 
Pembe Panter gibi popüler kahramanların oyuncakları da yer alıyor. 
The Antalya Toy Museum displays toys of popular characters including the 
Daltons, Lucky Luke, Pinocchio, the Smurfs, and Pink Panther.
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ardından ortaya çıkan 
ilk fabrikaların ürettiği 
oyuncak örneklerinin yanı 
sıra, oyuncak tarihinin 
en seçkin örneklerinin 
yer aldığı müzede bebek 
evlerinin de ender bulunan 
örnekleri ziyaretçilerin 
ilgisini çekiyor. Müzede 
masallardan aşina 
olduğunuz Kül Kedisi ve 
Keloğlan gibi kahramanların 
yanı sıra popüler kültürün 
hayatımıza dâhil ettiği 
Red Kit, Miki Fare, Temel 
Reis gibi karakterleri de 
görebilirsiniz. 
 
Gaziantep Oyun ve 
Oyuncak Müzesi 
Gaziantep’in en eski 
mahallelerinden biri olan 
Bey Mahallesi’nde yer alan 
tarihî bir Antep evinde 
kurulan Oyun ve Oyuncak 
Müzesi’nde 1700’lü yıllardan 
günümüze oyuncak 
tarihinin gözde örnekleri 
sergileniyor. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından satın alınan 
bu ev, 2010-2011 yılları 
arasında restore edilerek, 6 
Nisan 2013’te Türkiye’nin  

Antalya Toy Museum 
One is greeted by Nasreddin Hodja 
and his donkey when entering 
Antalya Toy Museum, opened 
in the city of St. Nicholas, aka 
Santa Claus, who was originally 
from Demre and was believed to 
make children’s wishes come true 
on New Year’s Eve. Opened for 
visitors on April 23, 2011, and 
located in Kaleiçi, the museum 
exhibits almost 3,000 toys from 
the time period between the 
1860s to the 1980s.  In addition to 
the first samples of toys produced 
by the first factories founded after 
the Industrial Revolution, there 
are distinguished examples from 
the history of toys as well as rare 
examples of dollhouses. In the 
museum, you can see characters 
we know from tales such as 
Cinderella and Keloğlan together 
with characters from popular 
culture such as Lucky Luke, 
Mickey Mouse and Popeye. 

Gaziantep Game and Toy 
Museum   
Founded in a historical Antep house 
in one of the oldest neighborhoods 

of Gaziantep, Bey Neighborhood, 
the Game and Toy Museum 
exhibits outstanding examples 
of toys from the1700s to today. 
Bought by Gaziantep Metropolitan 
Municipality, this house was 
opened as the fourth game and 
toy museum of Turkey on April 6, 
2013 after a restoration period 
from 2010 to 2011. There are 9 
exhibition sections with different 
themes, four on the entrance floor, 
three on the middle floor, one in 
the attic and one in the two-story 
cave. Having an gallery introducing 
the “Children of the World” and 
being the only such museum in 
Turkey, this museum has toys with 
folk costumes from 24 countries 
in addition to models of those 
countries’ architectural landmarks. 
In other sections of the museum, 
Pinocchio, Mickey Mouse, Snow 
White and the Seven Dwarves, 
Popeye, a laterna magica, 
dollhouses, Lehmann toys, industry 
and agriculture tools, plush toys, 
airplanes, robots, and almost 600 
toys handmade or manufactured 
from the 1700s to the 1990s, await 
toy enthusiasts of all ages.

8

7 8 Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi’nin oyuncak yapım 
atölyelerinde yetişkinler, kendi çocukluklarına ait oyuncakları 
yapma imkânı buluyorlar. 
Gaziantep Game and Toy Museum organizes toy-making workshops where 
adults have the opportunity to make toys that they played in their childhood.
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dördüncü oyun ve oyuncak 
müzesi olarak açılmış. 
Müzenin giriş katında dört, 
orta katında üç, çatı katında 
bir ve iki katlı mağarada bir 
tane olmak üzere toplamda 
dokuz ayrı temalı sergi 
bölümü bulunuyor. “Dünya 
Çocukları”nın tanıtıldığı 
mağara galerisine sahip olan 
ve bu özelliğiyle Türkiye’de 
tek olan müzede; 24 ülkenin 
yöresel kıyafetleriyle dikkat 
çeken oyuncakların yanı 
sıra o ülkelerin mimari 
eserlerinin maketleri de 
sergileniyor. Müzenin diğer 
sergi bölümlerinde ise; 
Pinokyo, Miki Fare, Pamuk 
Prenses ve Yedi Cüceler, 
Temel Reis; Laterna Magica, 
Doll House olarak bilinen 
bebek evleri, Lehmann 
oyuncakları, sanayi ve 
tarım araç-gereçleri, 
pelüş oyuncaklar, uçaklar, 
robotlar ve 1700-1990 
aralığına ait el ve fabrika 
yapımı 600’e yakın oyuncak, 
yaş farkı gözetmeksizin 
bütün oyuncak tutkunlarını 
bekliyor. 
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G A R E N TA  
AY R I C A L I K L A R I ,  
Ş İ R K E T L E R E  Ö Z E L  
F I R S AT L A R L A !

Uzun dönem araç kiralamada benzersiz avantajlar sizi de Garentalı yapacak!  

Bu fırsatı kaçırmayın, Garenta ile işinizi ileriye taşıyın.

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

SEAT LEON STYLE  
1.6 TDI 115 HP DSG S&S 

Aylık 345  + KDV*

AUDI A4 
2.0 TDI 190 HP Quattro STR 

Aylık 849  + KDV*

FIAT EGEA EASY  
1.3 Multijet 95 HP Manuel 

Aylık 260  + KDV*



TARİHÎ TAŞ 
PATİKALARIN İZİNDE...

Rize’nin tarihî taş patikaları, yüzyıllardır 
bölge insanının hayatını kolaylaştırıyor.

FOLLOWING THE HISTORICAL STONE PATHS...
The historical stone paths of Rize have been easing 
the life of the inhabitants for centuries.

ERSİN DEMİREL





1

1

2

2

Tobamzga Gölü ve Hilalli Tepesi’nden çıkan kaynak sularının beslediği 
Movri Şelalesi
Movri Waterfalls is fed by the spring water from Lake Tobamgza and Hilalli Hill.

Abu Yaylası’ndaki tarihî taş kemer köprü
The historic stone-arch bridge in Abu Highland

“İhtiyaçlar, icatların anasıdır.” 
denir; doğrudur… Bu tespit, 
üzerinde yaşanılan 
toprakların sunduğu 
avantajlar ya da dezavantajlar 
bakımından da birebir 
geçerlidir. Bir bölgenin 
kendine özgü coğrafî 
koşulları, o bölgede yaşayan 
insanların tabiatla ilişkisinde, 
üretiminde de doğrudan 
etkilidir. İhtiyaçlarını 
karşılamak adına 
insanoğlunun sarf ettiği 
büyük çaba da zaten hayatı 
kolaylaştırmaya yöneliktir. 
Zorluklara göğüs gerip, 
zekâsını kullanarak “faydalı” 
çözümler bulur insan. Bu 
duruma en güzel örneklerden 
biri de Doğu Karadeniz’dir. 
Doğu Karadeniz’in dağlar, 
vadiler, akarsular, buzul 
gölleri, ormanlar ve alpin 
çayırlıklardan oluşan çetin 
doğası, farklı bir yaşam 
biçimini zorunlu kılar. 
Nüktedan Karadeniz insanı da 
sert coğrafî koşulları pratik ve 

It has been said and said again 
that “Necessity is the mother of 
invention”… This observation is 
true for the advantages and 
disadvantages of one’s homeland. 
Region-specific geographical 
conditions directly influence the 
relationship of residents with 
nature and also the production 
processes. The great effort made 

parlak fikirlerle aşar.  
Geçit vermez gibi görünen 
dağlar, her daim coşkun akan 
akarsular, ulaşılmaz hissi 
uyandıran mesafeler bölge 
insanını yıldırmaz. Yaşamsal 
ihtiyaçlarını karşılamak, 
komşu yayla ve köylere 
ulaşabilmek, çevre illerle 
ticareti sürdürebilmek adına 
“güzergâhlar” oluşturur. Söz 
konusu bu rotaların bir kısmı 
elle işlenmiş ya da döşenmiş 
“taş patikalar”dır.  
Modern hayatın gelişmesiyle 
birlikte artık çok daha az 
kullanılan veya bir kısmı yok 
olan tarihî taş patikaların 
izini sürmek için Rize ilinin 
Ardeşen ilçesindeki Tunca 
Vadisi’ne yöneliyoruz. Karlı 
dağlar, yüksek platolar ve 
derin vadilerle kuşatılan bir 
doğa harikası burası. Dereler 
üzerinde bir yay gibi uzanan 
tarihî taş kemer köprüler, 
Mulona ve Movri gibi 
şelalelerin ardından 48 
kilometrelik yol; Seslikaya 

by humanity to fulfill its needs is 
also intended at easing life. By 
using their minds, human beings 
find “beneficial” solutions to the 
problems they face. One of the 
best examples of this is in the 
Eastern Black Sea Region. The 
harsh nature of this region, with 
its mountains, valleys, streams, 
glacial lakes, forests and alpine 
meadows necessitates a different 
way of life. Resourceful Black Sea 
people overcome the harsh 
geographical conditions with 
practical and brilliant ideas. 
Mountains that seem unpassable, 
streams flowing wildly, distances 
that feel unreachable -  none of 
them can discourage the people of 
this region. They create 
“passages” in order to fulfill their 
needs, to reach neighboring 
plateaus and villages, and to 
maintain trade with cities in the 
vicinity. Some of these routes are 
“stone paths” processed or 
furnished by hand. 
We move towards Tunca Valley in 
the Ardeşen district of Rize to 
track the historical stone paths. 
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köyü, Çirihinci kavşağı, Tunca 
beldesi ve Eskiarmutluk 
üzerinden bizi İntor Yaylası’na 
ulaştırıyor. Eskiarmutluk ve 
Tunca köylerinin yaylası olan 
İntor, denizden 2294 metre 
yükseklikte yer alıyor. 
Altıparmak Dağları’nın 
gökyüzüne uzanır gibi 
göründüğü derin bir vadiye 
konumlanan yaylanın 
manzarası, baş döndürücü 
güzellikte. İntorlular; bahar 
başlangıcında önce Kayadibi 
Yaylası’nda konaklıyor, 
havaların ısınmasıyla da, 
temmuz başında, daha 
yüksekteki ana yaylaya 
çıkıyorlar. Ahşap ve taş 
işçiliğinin mükemmel ahengini 
yansıtan evlerde oturan 
yaylacılar, eski patikaları 
kullanarak Dereyayla ve Şorak 
yaylalarına ya da Artvin 
tarafındaki Sarıgöl ve Özgüven 
köylerine ulaşıyorlar.  
Odun ateşinde demlenen çay 
eşliğinde, gönlü zengin 
yaylacılarla koyu bir sohbete 

dalıyoruz. Ata yadigârı 
patikaların öyküsünü 
aktarıyorlar bize. Deniz 
kıyısındaki Rize’den tuz, kereste 
ve hayvan götürüp, Artvin ve 
Erzurum tarafındaki 
yaylalardan karşılığında 
kuru-yaş sebze ve meyve 
aldıklarını anlatıyorlar. 
Gözlerinden okunuyor 
geçmişe özlemleri… Çoğu, 
çocukluklarında 
ebeveynleriyle birlikte 
adımlamışlar eski göç 
yollarını. Ne mesafelerden, ne 
de zorluklardan yakınmışlar. 
Gökyüzüne doğru kıvrımlar 
oluşturan dağların alçak 
kesimlerini aşarak, doğaya 
adeta meydan okumuşlar. 
Kimi zaman yürüyerek, kimi 
zaman eşek üzerinde, taş 
patikaları çınlatarak 
arşınlamışlar vadileri. 
Yaylanın kuzeydoğu 
yönündeki Tunca (Dudka) 
Geçidi’ni aşıp, Özgüven 
köylülerinden el örgüsü yün 
çorap alırlarmış. Dedelerinin 

These are nowadays used less and 
less frequently and some of them 
left completely abandoned with 
the development of modern life. 
Here is a natural wonder 
surrounded by snowy mountains, 
high plateaus and deep valleys. 
Historical stone-arched bridges 
crossing rivers and the 
48-kilometer-long road after 
Mulona and Movri Waterfalls get 
us to Intor Plateau via Seslikaya 
village, Çirihinci crossroads, 
Tunca village and Eskiarmutluk. 
Intor, the plateau of Eskarmutluk 
and Tunca villages, is located 
2,294 meters above the sea. The 
view from the plateau of the 
valley where the Altıparmak 
Mountains seem to be reaching up 
to the sky, is dazzlingly beautiful. 
Residents of Intor lodge in 
Kayadibi Plateau at the start of 
spring, and after it gets warmer 
in July, they move to the higher 
main plateau. The people living in 
these houses which reflect the 
magnificent harmony of 
woodworking and stonemasonry 

reach Dereyayla and Şorak 
plateaus or Sarıgöl and Özgüven 
villages near Artvin by using the 
old paths. 
We start a deep conversation 
with these generous people 
accompanied by tea brewing on 
the wood fire. They convey the 
story of the age-old paths. They 
tell how they carry salt, wood and 
livestock from Rize on the coast 
and in return take dry and fresh 
fruits and vegetables from the 
plateaus of Artvin and Erzurum. 
One can read from their eyes the 
longing for the past… Most of 
them first walked these old trails 
with their parents when they 
were children. They did not 
complain about distances or 
hardships. Climbing over the 
lowlands of the mountains 
swirling through the sky, they 
challenged nature. Walking or on 
the back of donkeys, they passed 
through the valleys clanging the 
stone paths. Passing over the 
Tunca (Dudka) Passage on the 
northeast of the plateau, they 

3

3

Köyden kente göç nedeniyle giderek sessizleşen Kayadibi Yaylası, Tunca Vadisi’nin sonunda yer alıyor.
Kayadibi Highland, which has become more and more silent due to immigration from villages to cities, is situated at the end of Tunca Valley.

56  ANADOLUJET • NİSAN • APRIL 2017





zamanında para kullanılmaz, 
mal takası yöntemiyle 
yapılırmış ticaret. Köyden 
yaylaya, yayladan bir diğer 
yaylaya veya komşu illere hep 
bu patikalardan geçerek 
ulaşmışlar yüzyıllar boyunca. 
Güneşin tüm İntor Vadisi’ni 
ışıltılara boğduğu öğle 
saatlerinde, sırtımızda 
çantalarımız, eski insanların 
yürüye yürüye açtığı patikaları 
keşfe çıkıyoruz. Yayla 
sakinlerinin tarif ettikleri, 
aslında bir kültür mirası olan taş 
patikalar, şimdilerde büyük 
kentlere göç nedeniyle 
ıssızlaşmış. Tarihî yol ilk etapta, 
İntor Yaylası’nın kuzeyindeki 
2903 metrelik Dana Tepesi’ne 
tırmanıyor. Ormangülleri 
arasından yukarılara çıkınca, 
Tunca Vadisi’nin müthiş 
manzarası karşılıyor yolcuları. 
Geniş bir yay çizen güzergâh, 
Şorak Deresi’nin aktığı vadiye 
dönerek kuzeydoğu 
istikametinde ilerliyor. Kayadibi 
Yaylası’ndan Şorak Yaylası’na 
uzanan vadi içinde, Şoltoğuri 
Şelalesi akıyor tüm haşmetiyle. 
Nispeten düzleşerek çayırlıklar 
içinden geçen rota, bir anda taş 
döşeli yola dönüşüyor. Bir tarafı 
istinat duvarıyla desteklenmiş 

yol, elle işlenmiş ve 
yerleştirilmiş kesme taşlardan 
oluşuyor. Nice kervanların 
geçtiği, eşek ve katırların binbir 
güçlükle yükler taşıdığı patikayı 
adımlıyoruz heyecanla. Bu 
yolculuk cana can katan eğitici 
bir maceraya dönüşüyor bir 
yanıyla. Sağ taraftan gelen bir 
dere yatağına ulaşıyoruz biz de 
biraz sonra. 3086 metrelik 
Gürcübaşı Dağı’nın 
kuytularındaki Gürcü Gölü’nden 
gelen dere, aşağılarda Şorak 
Deresi’yle buluşuyor. 
Yaklaşık üç saatlik bir 
yürüyüşün ardından, bir 
zamanlar 100’den fazla yayla 
evinin bulunduğu, terk edilmiş 
Şorak Yaylası’na varıyoruz. 
Güneybatı yönünden gelen, bir 
bölümü taş döşeli patika ise 
Kayadibi-Şorak yaylaları 
arasındaki bağlantıyı sağlıyor. 
Kısa bir süre patikayı izleyerek, 
Şoltoğuri Şelalesi’ni 
fotoğraflayıp geri dönüyoruz 
yaylaya. Eski şen günlerini 
özleyen Şorak Yaylası’nda, 
sadece özgürce akan derenin sesi 
yankılanıyor.  Yaylanın 
ortasında, cami olarak hizmet 
veren evin bahçesinde 
çadırlarımızı kurarak zamanı 
adeta durduruyor ve uzaklarda 

bought handwoven wool socks 
from the villagers of Özgüven. 
Trade was done with barter and 
no money was used back in the 
day. For centuries, they have been 
passing these paths to go from a 
village to a plateau and to 
another plateau or to neighboring 
cities. 
In the afternoon, when the sun 
swarms the whole Intor Valley 
with light, we start exploring the 
paths people opened by walking. 
Described by plateau dwellers 
and forming a cultural heritage, 
these stone paths have become 
desolate due to migration to big 
cities. The historical path climbs 
to Dana Hill at 2,903 meters on 
the north of Intor Plateau at its 
first stage. After climbing among 
rhododendrons the beautiful view 
of Tunca Plateau greets walkers. 
Following a wide arch, it 
continues northeast by turning to 
the valley where Şorak River 
flows. Inside the valley from 
Kayadibi Plateau to Şorak 

Plateau, Şoltoğuri Waterfall 
flows with all its grandeur. The 
route passing through meadows 
with relative straightness 
immediately transforms into a 
road furnished by stone. 
Supported by a retaining wall on 
one side, the road consists of cut 
stone processed and installed by 
hand. Excitedly, we walk the path 
where many caravanserais have 
passed, and donkeys and mules 
have carried loads with heavy 
heart. This trip becomes an 
educational adventure, giving a 
lot of joy and pleasure. We reach a 
stream bed on our right. Coming 
from Gürcü (Georgian) Lake in 
the nook of Gürcübaşı Mountain, 
standing at 3,086 meters, this 
stream meets with Şorak Creek 
down the hill. 
After an almost three-hour walk, 
we reach the deserted Şorak 
Plateau where once upon a time 
more than a hundred houses were 
located. Coming from the 
southwest, a partly stone-
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Rize yaylaları, yaz aylarında bile günlerce kalkmayan yoğun sis altında 
gerçeküstü bir görünüme bürünüyor.
The highlands in Rize offer spectacular vistas under heavy fog that stays for 
days even in summer.

Kayadibi-Şorak yaylaları arasındaki kültürel miras niteliğindeki tarihî 
taş patika
The historic stone path is regarded as a cultural heritage and is situated 
between Kayadibi-Şorak Highlands.
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telaşla akıp giden hayattan 
kopuyoruz bir süreliğine. 
İkinci gün, kuzeye doğru 
yönelen patikayı izleyerek 
tırmanmaya başlıyoruz. Envai 
çeşit çiçeğin yamaçlara yayıldığı 
patikada ilerlerken, 
pantolonlarımızın hışırtısı ve 
sıklaşan nefes alışlarımız 
bozuyor mutlak sessizliği. 
Uzunyayım (2934) ile Şorakbaşı 
(3118) tepeleri arasındaki sırta 
ulaştığımızda harikulade bir 
manzara çıkıyor karşımıza. 
Arkamızda Şorak Vadisi, 
doğumuzda Şorak Gölü, 
önümüzde ise  Anadolu’nun en 
güzel buzul göllerinden Çor Gölü 
ve vadisi fotoğraf 
makinelerimize tüm 
ayrıntılarıyla poz veriyor. Aşıtta 
bulunan ve doğaseverlere 
kılavuzluk eden “taş baba”nın 
yanında manzaranın tadını 
çıkardıktan sonra, Fındıklı ilçesi 
sınırlarındaki göle doğru hızla 
inmeye başlıyoruz. Kayalık bir 
bölgede soldan gelen taş döşeli 
bir başka patikayla kesişiyor 
rotamız. Kuzeydeki “Kapı” isimli 
geçitten gelen tarihî yol, 
Rize-Ardeşen ile Artvin-Yusufeli 

ilçeleri arasındaki hayvan 
ticaretinde geçmiş zamanlardan 
beri kullanılıyor. Geçmiş yıllarda 
da kat ettiğimiz bu yol, güzellikte 
birbirleriyle yarışan Üçgöller ve 
Yukarı Balıklı Yaylası’nın 
bulunduğu bir başka noktaya 
ulaştırıyor bizi... 
Tepelerle donatılmış bir çanağın 
içerisinde yer alan Çor Gölü, 
güney tarafındaki kumsalı ve 
mavi rengiyle etkileyici bir 
görüntü sunuyor. Rize 
sınırlarındaki yaklaşık 250 buzul 

furnished path connects the 
Kayadibi and Şorak Plateaus. We 
follow the path for some time, 
take photos of Şoltoğuri Waterfall 
and return to the plateau. In 
Şorak Plateau longing for its old 
joyous days, only the sound of the 
creek flowing freely echoes. In the 
middle of the plateau, we put our 
tents in the garden of a house 
which serves as a mosque; then, 
time stops and for a moment, we 
leave the rush of life behind. 
On our second day, we start to 
climb by following the path going 
north. As we walk on the path 
where various kinds of flowers 
cover the hillsides, the absolute 
silence is disturbed only by the 
scuff from our trousers and our 
breathing that is becoming 
frequent. When we reach the 
hillside between the hills of 
Uzunyayım (2,934) and 
Şorakbaşı (3,118), we encounter 
a magnificent view. Şorak Valley 
at our back, Şorak Lake to the 

east, and in front of us, one of the 
most beautiful glacial lakes I have 
ever seen, Çor Lake and its valley, 
all pose for our cameras with all 
their magnificence. After 
enjoying the view next to “stone 
father” located on the mountain 
pass and guiding nature lovers, 
we start to descend towards the 
lake within the boundaries of 
Fındıklı district. Our route 
intersects with another stone 
path coming from the left on a 
rocky terrain. The historical path 
coming from a passage called 
“Gate” on the north has been used 
for the livestock trade between 
Rize and Ardeşen and Artvin 
Yusufeli for many years. This 
road that I have been through 
before takes us to another spot 
where the beautiful Üçgöller and 
Yukarı Balıklı Plateaus are 
located. 
Located inside of a hollow 
surrounded by hills, Çor Lake 
offers an impressive view with its 
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Kaçkarlar’ın etrafına yayılan yaklaşık 250 buzul gölden biri olan 
Fındıklı’daki Çor Gölü, doğal kumsalıyla benzerlerinden ayrılıyor. 
One of the 250 glacier lakes around Kaçkar Mountains, Çor Lake in Fındıklı 
stands out among others with its natural beach.

Pek çok gezgin Rize’nin tarihî taş patikalarını keşfederken çadırlarda 
konaklıyor.
Many travelers prefer camping as accommodation while exploring the 
historical stone paths in Rize.
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gölünden biri olan Çor Gölü’nün 
kıyısında verdiğimiz molanın 
ardından güneydoğu 
istikametinde ilerleyerek vadi 
içindeki Çor Yaylası’na doğru yol 
alıyoruz. Kayalık bir alanı 
geçerek, Küçük Çor Gölü 
üzerinden bugün sadece üç evin 
kaldığı yaylaya ulaşıyoruz. 
Hayvanlarından elde ettiği 
peynir ve tereyağı ile geçinen 
Mahmut Amca’nın davetini 
sevinçle karşılıyoruz. Bir süre 
dinlenip ayaklarımızı botların 
ağırlığından kurtarırken, ikram 
edilen doğal lezzetlerin tadını 
çıkarıyoruz doyasıya. 
Ardından tekrar yürümeye 
başlayarak Abu Deresi’nin sağ 
tarafındaki patikanın 
rehberliğine bırakıyoruz 
kendimizi. Özgür sular 
türkülerini mırıldanıyor 
kulaklarımıza. Çor ve Terek 
göllerinden gelen sularla 
birleşen dere yatağının debisi 
artıyor. Tamamen terk edilmiş 
Taşdibi Yaylası’na eriştiğimizde, 
sağımızdan gelen Öküzboğan 
Deresi’ni aşarak devam ediyoruz 
yolculuğumuza. Yolumuzun 
orman dokusu sınırlarına 
vardığı alanda Abu Deresi, 
Marsis Dağı’ndan gelen 

beach to the south and its blue 
color. After a short break near Çor 
Lake, one of the nearly 250 glacial 
lakes within Rize boundaries, we 
move towards Çor Plateau inside 
the valley by walking southeast. 
Passing through a rocky terrain 
over Little Çor Lake, we arrive at a 
plateau where now only three 
houses remain. We accept with 
pleasure the invitation of Uncle 
Mahmut who makes a living with 
cheese and butter he produces 
from his animals. After having a 
rest and freeing our feet from the 
burden of boots, we taste the 
natural delicacies we are offered to 
our heart’s content. 
Then we start walking again and 
leave ourselves to the guidance of 
the path on the right of Abu Creek. 
Free waters hum their melodies in 
our ears. The flow rate of the 
stream bed increases with the 
waters coming from Çor and Terek 
Lakes. When we reach Taşdibi 
Plateau, fully deserted, we 
continue our journey by passing 
over Öküzboğan Creek coming 
from our right. In the plain where 
our road meets with the borders of 
forest fabric, Abu Creek coincides 
with Çağlayan (Abuviçe) River 
from Marsis Mountain. We pass 

this vibrant river with the help 
of a wooden bridge and enter 
Çatak Plateau. 
Thirty-six kilometers from 
Fındıklı district, this plateau is 
being used for husbandry and 
beekeeping by the Beydere 
villagers. Located on a small plain 
at the intersection of Taşdere and 
Abuviçe creeks, the plateau is 
1,506 meters high. Most of the 
historical path which was used to 
reach Gürcüdüzü, Çatak, Çamlık, 
Horhat, Sakura and other plateaus 
in Çağlayan Valley in the Fındıklı 
district was swallowed by the new 
road made two years ago. 
Unfortunately, the traces of the 
historical stone path can only be 
seen in a 200-meter area within 
the stream bed… 
“As a high and sublime science, a 
journey brings us home,” says 
famous French writer Albert 
Camus. Having witnessed both 
joyful and sad moments for 
centuries, these deserted paths 
offer magnificent experiences for 
those who love exploring. 
Considered a cultural heritage and 
shaped by the original geography 
of Anatolia, these stone-furnished 
old paths ask to be conserved and 
brought into the future…
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Taş patikalar Karadeniz’in etkileyici coğrafyasının ayrılmaz bir parçası.
Stone paths is an inherent part of the impressive Black Sea landscape.

Çağlayan (Abuviçe) Irmağı’yla 
birleşiyor. Coşkun akarsuyu 
tahta köprünün yardımıyla 
geçerek Çatak Yaylası’na 
giriyoruz.  
Fındıklı ilçesine 36 kilometre 
mesafedeki yayla, Beydere 
köylüleri tarafından hayvancılık 
ve arıcılık faaliyetleri için 
kullanılıyor. Taşdere ve Abuviçe 
derelerinin birleştiği noktadaki 
küçük bir düzlüğe konumlanan 
yayla, 1506 metre yükseklikte. 
Eskiden Fındıklı ilçesinin; 
Çağlayan Vadisi içindeki 
Gürcüdüzü, Çatak, Çamlık, 
Horhat, Sakura vb. yaylalarına 
ulaşmak için kullandıkları 
tarihî patikanın büyük bir 
bölümü, iki yıl önce yapılan 
yeni yolun altında kalmış. 
Tarihî taş patikanın izleri 
ancak dere yatağı içerisindeki 
200 metrelik bir alanda 
görülebiliyor. 
“Aynı zamanda yüksek ve ulu 
bir bilim olan yolculuk, bizi 
kendimize getirir.” der ünlü 
Fransız yazar Albert Camus. 
Yüzyıllardan bugüne bazen 
hüzünlü bazense mutlu anlara 
tanıklık eden bu ıssız patikalar, 
keşif peşinde olanlara harika 
deneyimler sunuyor. 

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-Trabzon 
ve İstanbul-Trabzon arasında 

her gün karşılıklı seferler 
düzenliyor.

 Trabzon’dan Rize’ye 
karayoluyla ulaşabilirsiniz. 

INFO
AnadoluJet has daily round-
trip flights between Ankara-

Trabzon and İstanbul-
Trabzon. You can reach Rize 
from Trabzon via highway.

anadolujet.com 
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KUŞLARIN KANADINDA ANKARA

Türkiye’nin başkentinin kuşlar için eşine az 
rastlanır bir yer olduğunu biliyor muydunuz? 
Peki ya ülkemizde rastlanan yaklaşık 450 
kuş türünün yarısından fazlasının Ankara’da 
gözlemlenebildiğini?..

ANKARA FROM THE WINGS OF BIRDS

Did you know that the capital city 
of Turkey is an exceptional place for 
birds? Or that more than half of the 
nearly 450 bird species in Turkey can 
be observed in Ankara?

SERKAN MUTAN





1Ankara’yı nasıl bilirsiniz? 
Türkiye’nin başkenti, 5 
milyonu aşan nüfusuyla 
ülkenin en büyük ikinci 
kenti, devletin kalbinin 
attığı yer… Peki ya 
yaban hayatı? Pek fazla 
bilinmese de bu kent 
doğaseverler için farklı 
bir anlama sahip. Ankara, 
çevresinde bulunan bozkır 
düzlüklerden ormanlık 
ve dağlık alanlara hızlı 
bir şekilde geçişin 
gözlenebildiği, birçok 
iklimin özelliklerini 
taşıyan doğa kesitlerini 
barındırıyor. Bu geniş 
coğrafya, özellikle bahar 
aylarında, binlerce 
kilometrelik mesafeleri 
aşarak ülkemize gelen 

How do you know Ankara? The 
capital of Turkey, the second 
largest city of the country with 
a population of more than 
5 million, where the heart 
of the state beats... What 
about its wildlife? Though it 
is not known as much, this 
city has a different meaning 
for nature lovers. It houses 
nature crossings bearing 
many climate characteristics, 
with a rapid transition from 
the surrounding steppes to 
mountains and forestlands. 
Especially in spring, this wide 
geography is an important 
breeding site for migratory 
birds who visit our country 
by crossing thousands of 
kilometers. More than half of 
the 450 bird species that can 
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Diğer baykuş türlerinden farklı olarak gündüzleri de görünmeyi seven 
bir baykuş kukumav. 
Apart from other owls, little owl also loves to be seen during the day.

Eşsiz renkleri ile bir yalıçapkını. Avını gördüğünde suya hızlı bir dalış 
yapmak için bekliyor.  
A kingfisher with spectacular colors. It’s waiting to quickly dive into the 
waters upon seeing its prey.
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Şimdi;
Çok daha geniş alanıyla daha ferah bir alışveriş ve yaşam merkezi...

Farklı yaş grupları için toplamda 3.000 m2'lik, 
ücretsiz 2 yeni çocuk oyun parkı...

 
90‘ı yeni, toplamda 250'nin üzerinde mağaza...      

                                                                                    
1.600 ek araç kapasitesiyle, toplamda 3.000 araçlık otopark...

Açık teraslı, 10’un üzerinde yeni cafe-restoran ile daha fazla lezzet.

izmiroptimum.com      � izmiroptimum
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Mogan Gölü’nün sazlıklarında iki genç bıyıklı baştankara. 
Two young bearded reedling on the reeds of Lake Mogan 

Kargaların her zaman siyah olmadığının, mavinin en güzel tonlarına da sahip olabildiklerinin kanıtı meraklı bir alakarga.
This eurasian jay with lovely shades of blue proves that not all crows are black.

göçmen kuşlar için de 
önemli bir üreme alanı. 
Ülkemizde bulunan 
yaklaşık 450 kuş 
türünün yarısından 
fazlası il sınırları içinde 
gözlemlenebiliyor. 
Daha şehirden çıkmadan; 
baştankaralar, çalıkuşları 
veya ardıç kuşları ile 
karşılaşabileceğiniz 
gibi, şehir içinde yırtıcı 
kuşların uçuşuna da şahit 
olabilirsiniz zaman zaman. 
Şanslıysanız bir gökdoğanı 
yüksek binalar arasından 
hızla geçerken, bir kızıl 
şahini mavi gökyüzüne 
yükselirken görebilir, 

evinizin bahçesinde 
kulaklı orman baykuşuna 
rastlayabilirsiniz. 
Ankara’nın şehir içindeki 
parklarında bile sıklıkla 
karşılaşabileceğiniz 
kızıl gerdan ise daha çok 
Avrupa’nın kuzeyinde 
gözlemlenen bir kuş türü.  
Nesli tehlike altında olan 
dikkuyruk gibi farklı 
kuş türlerini görebilmek 
için merkezden biraz 
uzaklaşarak Ankara’nın 
25 kilometre güneyinde 
yer alan Gölbaşı ilçesi 
sınırlarında bulunan 
Mogan Gölü’ne 
gidebilirsiniz. Şehir 

be found in our country can be 
observed within Ankara’s city 
borders. 
While you can see titmouse, 
wrens or fieldfare even 
without leaving the city 
center, you can also witness 
the f light of birds of prey 
from time to time. If you 
are lucky, you can see a 
peregrine passing between 
high buildings, a long-legged 
buzzard rising to the blue sky 
with the help of a thermal 
air mass or you can stumble 
upon a long-eared owl in your 
garden. The redbreast, which 
you can see occasionally even 
in the urban parks of Ankara, 

is actually a bird that is 
observed mainly in Northern 
Europe. 
In order to see different 
species, such as endangered 
white-headed duck, you can 
move away from the center 
and visit Mogan Lake on the 
borders of Gölbaşı district, 25 
kilometers south of Ankara. 
Closer to the city center, Eymir 
Lake is ideal for day trips. One 
of the most prevalent species 
at Eymir and Mogan Lakes is 
the bearded tit. Especially in 
winter, it settles in the reeds 
along the lake coast. 
Wonderful places for 
aficionados include in the 
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merkezine daha da yakın 
bir konumda olan Eymir 
Gölü ise günübirlik 
gözlem gezileri için son 
derece uygun. Eymir 
ve Mogan göllerinin en 
yaygın türlerinden biri 
bıyıklı baştankara. Bıyıklı 
baştankara özellikle kış 
aylarında göl kenarındaki 
sazlıkları mesken tutuyor. 
Kentin kuzeyinde dev 
kanatlı kara akbabalara 
ev sahipliği yapan 
Kızılcahamam ormanları; 
batı yönünde ise İnözü 
Vadisi’ndeki ağaçkakanları, 
küçük akbabaları ile 
Beypazarı ve sayısız kuş 
türüne kucak açan Nallıhan 
ilçeleri meraklıları için 

harika yerler. Buraları 
gezerken size doğanın 
birbirinden güzel 
kanatlı üyelerinin eşlik 
edeceğinden hiç şüpheniz 
olmasın. 
Belki bu yazıyı 
okurken aklınıza; kuş 
gözlemciliğine ya da 
fotoğrafçılığına nasıl 
başlayabilirim sorusu 
gelmiş olabilir. Bir tutku 
olabilecek bu iki etkinliğin 
içinde olmak günümüzde 
hiç de zor değil. Son 
yıllarda bu etkinliklere 
ilgi duyanların sayısındaki 
artışla birlikte, birçok 
yazılı kaynağa, kuş 
gözlemcilerine ve 
fotoğrafçılarına internet 

north, Kızılcahamam forests 
housing black vultures; in the 
west, İnözü valley that is home 
to woodpeckers; Beypazar 
district with its small 
vultures; and Nallıhan district 
which embraces countless bird 
species. Rest assured that 
astonishing winged members 
of nature will accompany you 
while you visit here. 
While reading this article, 
you may be thinking about 
how to start birdwatching 
or photography. It is not 
hard to get started with 
these two activities which 
might well transform into 
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Kızıl şahin 1,5 metrelik kanat açıklığıyla heybetli bir yırtıcı kuş.
Long-legged buzzard is a glorious bird of prey with a wingspan of 1.5 meters.

Gölün sessizliğini bozmadan yüzen küçük batağan. 
A tiny grebe swims without disrupting the tranquility of the lake.

Baharın gelmesi ile bir başka oluyor Nallıhan. 
Nallıhan becomes even lovelier in spring.

7
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vasıtasıyla kolaylıkla 
ulaşılabilir. Bir kere kuşları 
takip etmeye başladığınızda 
zihninizdeki doğa imgesinin 
birden değişeceğini ve artık 
çevrenize bambaşka bir 
gözle bakacağınızı özellikle 
belirtelim. Yaşadığınız 
ülkedeki yaban hayatını, 
özellikle de kuşların 
çeşitliliğini görünce çevrenizde 
sadece serçelerin olmadığını 
fark edecek ve içinde 
bulunduğunuz doğaya bir kez 
daha hayran kalacaksınız.

passions. With the increasing 
number of people taking an 
interest in them, you can 
access many informative 
sources, and birdwatchers’ or 
photographers’ sites easily via 
the Internet. It goes without 
saying that once you start 
to follow birds, the image 
of nature in your mind will 
immediately change and you 
will see your environment 
in a new light. Upon seeing 
the diversity of wildlife, and 
especially of birds, in our 
country, you will realize that 
there are many more species 
apart from house sparrows 
and you will be  amazed by the 
nature that surrounds you. 
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En büyük ispinoz türlerinden biri 
olan kocabaş, kiraz çekirdeklerini bile 
kırabilen gagasını gururla gösteriyor.  
One of the largest kinds of fringilla, 
hawfinch proudly presents its beak 
which can break even a cherry stone.

Nesli tehlike altında olan bir dikkuyruk 
ördeği. Gagasındaki mavi renk Mogan 
Gölü’ne yansıyor. 
White-headed ducks are an endangered 
species. The blue streak on its beak is 
reflected on Mogan Lake.
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İshakkuşu 
Eurasian scops owl 

Taşkuşu 
European stonechat

Kara kızılkuyruk  
Black redstart 

Macar ördeği 
Red-crested pochard 
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DOĞU’NUN BEREKETİ

Bugün dünyanın sayılı gastronomi 
merkezleri arasında gösterilen Gaziantep, 
dillere destan sofraları kadar tarihî ve 
kültürel birikimiyle de baş döndürüyor. 

THE ABUNDANCE OF THE EAST

Considered as one of the world’s most 
special gastronomy centers, Gaziantep is a 
dazzling city with its legendary cuisine as 
well as its historical and cultural richness.

GAYE ŞAHİN ERKAN TABAKOĞLU

GAZİANTEP





Mesafeler engel değil 
artık. Sadece bir iki hafta 
önceden plan yaparak çok 
uygun fiyatlara uçak bileti 
bulmak, günü istediğiniz 
şehri gönlünüzce keşfederek 
geçirmek mümkün. 
Baharın içimizi açan 
ılık günleri de geldiğine 
göre, soluğu gastronomi 
alanında UNESCO “Yaratıcı 
Şehirler Ağı”na dâhil olan 
Gaziantep’te almanın tam 
zamanı... 
Binlerce yıldır Hitit, Pers, 
Roma, Mezopotamya gibi 
pek çok önemli uygarlığı 
topraklarında ağırlayan 
Gaziantep, sahip olduğu 
tarih birikimini çarşılarına, 
ev yaşamına, rengârenk 
sokaklarına dolu dolu 
yansıtan gerçek bir kültür 
mozaiği. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nin en 
kalabalık şehri olmasının 
yanı sıra sanayi ve 
ticaret alanlarında da 

Distance does not matter 
anymore. It is possible to find an 
affordable plane ticket by planning 
just a couple of weeks ahead, and 
to spend the day exploring any city 
you like. Since the heartwarming 
days of spring have arrived, 
it is the perfect time to get to 
Gaziantep, which is included 
in UNESCO’s “Creative Cities 
Network” in the gastronomy field. 

en gelişmişi. Gözle 
görmeden, tatmadan, 
tarihî çarşılarında boydan 
boya yürümeden ruhunu 
asla kavrayamayacağınız 
şehirlerin başında geliyor 
kuşkusuz. Sokaklarında 
birçok müzeye, 
zanaatkârların renk renk 
dükkânlarına ve tabii 
bitmek tükenmek bilmeyen 
lezzet duraklarına 
rastlamak mümkün.  
Şehir merkezinde turistik 
yerlerin hemen hepsi 
birbirine yakın. Antep 
Kalesi’nin görkemine 
şahit olduktan sonra, 
kalenin yanından başlayan 
sokakları yürüdüğünüzde 
Bakırcılar Çarşısı, tarihî 
Bayazhan, Emine Göğüş 
Mutfak Müzesi, Naib 
Hamamı, Bey Mahallesi, 
yaşayan müzeler olarak 
bilinen alışveriş yapıları 
Tarihî Gümrük Hanı ve 
Zincirli Bedesten hemen 

Hosting many prominent 
civilizations such as Hittite, 
Persian, Roman and 
Mesopotamian for thousands 
of years, Gaziantep is a true 
cultural mosaic reflecting its 
historical richness at its full with 
its bazaars, household life and 
colorful streets. Besides being the 
most populated city in Turkey’s 
Southeastern Anatolian Region, 
it is also the most developed in 
industry and trade. Without a 
doubt it is the most important 
among the cities whose spirit 
you cannot fully grasp without 
seeing them with your own eyes, 
tasting their delicacies, or walking 
in their historical bazaars. It is 
highly likely that you will stumble 
upon many museums and colorful 
artisan shops, and make countless 
stops in its streets for tasting the 
local delicacies. 
Touristic places are mainly close 
to each other in the city center. 
After witnessing the grandeur of 
Gaziantep Castle, if you follow 
the streets starting from the 
side of the castle, the Bakırcılar 
(Coppersmiths) Bazaar, the 
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Antep Kalesi’ne çıkanları şehrin savunmasına katılan kahramanların 
heykelleri karşılıyor.
The visitors of Antep Castle are welcomed with sculptures of heroes who 
fought to defend the city.

Yemenicilik, Gaziantep’te yüzlerce yıldır süregelen bir zanaat.
The making of Yemeni ( flat-heeled shoe) is a centuries-old craft in Gaziantep
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yol üzerinde. Gaziantep’i 
ve gün boyu yaşayan 
sokaklarını anlamak 
için en doğru adres uzun 
çarşıların sıralandığı bu 
eski şehir bölümü. Tokmak 
seslerinin yankılandığı 
Bakırcılar Çarşısı, 
turistlerin vazgeçilmezi. 
Burada bakırın ince 
işçiliğini birbirinden zarif 
örnekleriyle görebilir, 
esnafla sohbet edip bol bol 
alışveriş yapabilirsiniz. 
Lezzetiyle büyüleyen 
meşhur Antep fıstıklarının, 
kurutulmuş biber ve 
patlıcanların, çeşit çeşit 
bakliyat ve baharatın arasında 
kendinizi kaybedebileceğiniz 
Almacı Pazarı ise başlı başına 
bir renk cümbüşü adeta. 
Gaziantep’e özgü onlarca 
lezzetle tanışmak; fıstığı, 
biberi yerinde tadarak 
lezzetlerine hayran kalmak 
için bahar ayları çok güzel bir 
fırsat. 

Gaziantep’in zengin mutfak 
kültürünü geçmişten 
bugüne tanımak için Emine 
Göğüş Mutfak Müzesi’ni 
de mutlaka ziyaret etmek 
gerekir. Yapı aynı zamanda 
tarihî Gaziantep evlerinin 
güzel bir örneği. Müzede 
eski kap kacaklardan 
kilere, baharatlardan duvar 
süslemelerine Gaziantep 
mutfak kültürüne dair 
hemen her detay (işlevleri de 
ayrıntılarıyla açıklanarak) 
yer alıyor.  
 
Müzeler Şehri 
Gaziantep için “müzeler 
şehri” demek yanlış olmaz: 
Geleneklerimizde önemli 
bir yere sahip hamam 
kültürünü daha yakından 
tanımak isteyenler Tarihî 
Paşa Hamamı’nda kurulan 
Hamam Müzesi’ni görebilir. 
Şehrin restore edilen en eski 
mahallelerinden Bey’deki 
Oyun ve Oyuncak Müzesi de 

historical Bayazhan, Emine 
Göğüş Culinary Museum, Naib 
Bath, Bey District, the Historical 
Gümrük Inn and Zincirli 
Bedesten, commercial buildings 
known as living museums, are 
all on your way. The best address 
to understand Gaziantep and its 
streets, which remain alive all 
day long, is this old part where 
long bazaars are lined up. You can 
see the most elegant examples 
of coppersmiths’ work, talk with 
artisans and shop to your heart’s 
content. Almacı Bazaar is a unique 
riot of color where you can lose 
yourself among Antep pistachios, 
bewitching with their taste, dried 
peppers and eggplants, and many 
kinds of legumes and spices. 
Spring is a great time to meet with 
many tastes unique to Gaziantep, 
and to be amazed by the tastes of 
pistachios and peppers. 
In order to present the rich 
culinary culture of Gaziantep 
from the past to the present, you 
should visit Emine Göğüş Culinary 
Museum. The building is also a 
beautiful example of historical 
Gaziantep houses. Nearly every 

object from Gaziantep culinary 
culture, from old pots and 
pans to cellars, spices to wall 
ornaments, is exhibited here 
accompanied by a detailed 
explanation of its function. 
 
City of Museums 
It will not be wrong to say that 
Gaziantep is a “city of museums.” 
Those who would like to know 
more about hamam (bathhouse) 
culture, which has an important 
place in our traditions, can visit 
the Hamam Museum that was 
opened in the Historical Pasha 
Hamam. Located in Bey, one of 
the oldest neighborhoods of the 
city that has been restored, the 
Game and Toy Museum is located 
again in an old Gaziantep house. 
These are not all of Gaziantep’s 
museums, of course. There are 
many stops to satisfy many 
different fields of interest. 
Bayazhan City Museum, Yesemek 
Open Air Museum, Gaziantep 
Archaeology Museum, Hasan 
Süzer Ethnography Museum and 
Medusa Glass Works Museum… 
However, you should spare the 
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Hünerli ellerin şekillendirdiği bakır işlerinden almak için Bakırcılar Çarşısı’na 
gidebilirsiniz.
Shaped by talented hands, copper objects can be found at Copper’s Bazaar. 

Tarihî Antep evleri taş işçilikleriyle hayranlık uyandırıyor.
Historic Antep houses mesmerize visitors with their stonemasonry.
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yine tarihî bir yapıda, eski 
bir Gaziantep evi içerisinde 
konumlanıyor. Sanmayın ki 
şehirdeki müzeler bunlarla 
sınırlı. Şehirde farklı ilgi 
alanlarına yönelik daha pek 
çok durak var. Bayazhan 
Kent Müzesi, Yesemek Açık 
Hava Müzesi, Gaziantep 
Arkeoloji Müzesi, Hasan 
Süzer Etnografya Müzesi 
ve Medusa Cam Eserler 
Müzesi... Ancak günün 
büyük bir kısmını Zeugma 
Mozaik Müzesi’ne ayırmayı 
ihmal etmemek gerek. 
Zeugma’nın simgesi hâline 
gelen ünlü “Çingene Kızı”nı, 
bölge tarihinin en görkemli 
dönemlerine tanıklık 
etmiş etkileyici mozaikleri 
yakından görme imkânı 
veren dev müze, türünün en 
seçkin örneklerinden. 
 
Tahmis Kahvesi’nden 
Hayvanat Bahçesi’ne 
Eski şehirde çarşıların 
ortasındaki tarihî Tahmis 
Kahvesi’nde menengiç 

kahvesi yudumlayarak 
soluklanmak bir Gaziantep 
klasiği. Çarşıyı ve gelen 
geçeni seyredebileceğiniz 
merkezî konumdaki 
kahvenin ferah 
atmosferinde huzurla 
dinlenebiliyorsunuz.  
Merkezde mimari 
güzelliğiyle dikkat çeken 
Şirehan 1885 yılında inşa 
edilmiş özel bir yapı. Kesme 
taştan yapılan taç kapılı iki 
katlı tarihî bina, İpek Yolu 
üzerinde bulunan en büyük 
kervansaray. Gaziantep 
cami ve kiliseleriyle de ünlü. 
Ömeriye Camii, Kurtuluş 
Camii, Ali Nacar Camii, 
Şeyh Fethullah Camii ve 
Hacı Nasır Camii bölgede 
Osmanlı mimarisinin 
özelliklerini yansıtan 
değerli örnekler. Hem 
mimari özellikleri hem de 
görkemli görüntüleriyle 
Kendirli Kilise ve Nizip 
Fevkani Kilisesi görülmesi 
gereken eserler arasında. 
Ayrıca şehirde Yahudi 

largest part of your day for 
the Zeugma Mosaic Museum. 
Exhibiting the symbol of Zeugma, 
the famous Gypsy Girl mosaic, and 
other impressive mosaics that had 
witnessed the most glorious past 
of the region, this huge museum is 
one of the best of its kind. 
 
From Tahmis Coffeehouse 
to the Zoo  
It is a classic pastime for 
residents of Gaziantep to 
drink turpentine coffee 
in the historical Tahmis 
Coffeehouse, in the middle of 
the bazaars of the old city. 
You can have a rest in the 
spacious atmosphere of the 
central coffeehouse where 
you can watch the bazaar and 
everyone passing by.  
Attracting attention with its 
architectural beauty, Şirehan 
is a special building built 
in 1885. This two-storey 
historical building with a cut 
stone portal, is the largest 

caravanserai on the Silk Road. 
Gaziantep is also famous for 
its mosques and churches. 
Ömeriye Mosque, Kurtuluş 
Mosque, Ali Nacar Mosque, 
Şeyh Fethullah Mosque 
and Hacı Nasır Mosque are 
valuable examples ref lecting 
the characteristics of Ottoman 
architecture in the region. 
With their architectural 
features and magnificent 
views, Kendirli Church and 
Nizip Fevkani Church are 
must-sees. There is also a 
synagogue built in 1886 to 
serve the Jewish community of 
the city. 
There are many great parks 
and greeneries in the city 
center. If you would like to 
have a colorful day surrounded 
by natural life, the Gaziantep 
Zoo, built inside the Burç 
Forest and harboring almost 
four thousand animals, is a 
good alternative especially for 
families with children. 

AKGÜN AKOVA
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Müzeler şehri Gaziantep’in en dikkat çekici müzelerinden biri Hamam Müzesi.
Bath House Museum is one of the most spectacular museums in 
Gaziantep, which is known as a city of museums.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi büyük-küçük herkes için bir cazibe merkezi.
Gaziantep Zoo caters to visitors of all ages.
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cemaatine hizmet vermesi 
için 1886 yılında yapılan bir 
de sinagog bulunuyor. 
Şehrin merkezinde birçok 
büyük park ve yeşil alan var. 
Doğal yaşamın ortasında 
renkli bir gün geçirmek 
isterseniz; Burç Ormanı 
içinde inşa edilen ve 4 bine 
yakın hayvanı barındıran 
Gaziantep Hayvanat 
Bahçesi, özellikle çocuklu 
aileler için güzel bir 
alternatif. 
 
Evden Sokağa 
Gaziantep Mutfağı 
Ülkemizin en iddialı ve 
zengin mutfaklarından 
biri olan Gaziantep’in 
yemeklerini sokakta 
ve ev mutfaklarında 
sunulanlar olarak ikiye 
ayırmak gerekiyor. Sahip 
olduğu çok kültürlülüğün 
de yansımasıyla birlikte 
Gaziantep sokaklarında 
kebaptan baklavaya adım 
attığınız her köşede ayrı 
bir lezzet bulmak mümkün. 

Bununla birlikte, evlerde 
pişen sofra yemekleri de 
keşfedilmeyi bekleyen 
apayrı bir dünya. Bölgede 
yetişen hemen her sebze 
ve meyveyi Gaziantep 
mutfağının yemeklerinde 
sıkça görmek mümkün. 
Etli veya sebzeli, sulu 
yemeklerin çoğu yoğurtlu 
olarak da pişiriliyor. 
Yoğurtla pişirilen 
yemeklerde safrana benzer 
bir baharat cinsi olan 
haspir, tarhun veya kuru 
nane bolca kullanılıyor. 
Ve tabii ki Gaziantep’te 
yetişen ve bölgeyle 
özdeşleşen Antep biberi… 
Kendine has büyüklüğü ve 
dengeli bir acılığı olan bu 
biber, ülkemizin en özel 
kırmızı biber türlerinden. 
Gaziantep sofralarının 
çoğu yemeğinde, özellikle 
bulgur, dolma ve etlerde 
kullanılıyor, yemeklere özel 
bir tat katıyor. 
Yuvalama, Gaziantep 
mutfağının bilinen en 

Gaziantep Cuisine, from the 
Home to the Streets 
One of the most ostentatious 
and rich cuisines of our country, 
Gaziantep dishes should be 
categorized into two groups: home-
cooked food and street food. With 
its multicultural life, Gaziantep 
offers a different taste in every 
corner, from kebab to baklava. The 
main dishes cooked in homes are 
also worth exploring. It is possible 
to see every vegetable and fruit in 
Gaziantep dishes. With meat or with 
vegetables, many stew is also cooked 
with yogurt. In these dishes, haspir, 
a spice similar to saffron, tarragon 
or dried mint are used abundantly. 
Of course, Antep pepper, grown 
in and identified with Gaziantep, 
is also used generously… With its 
unique size and balanced hotness, 
this pepper is among the most special 
red peppers of our country. It is part 
of many dishes of Gaziantep and 
adds a special flavor. In the region it 
is used especially in bulgur, stuffed 
vegetables and meat dishes. 
Yuvalama is the most famous 

METİN BURAK KINACILAR
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Tarihî İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olan ve zengin mutfak 
kültürüyle dikkat çeken Gaziantep, UNESCO tarafından “gastronomi şehri” 
olarak tescillendi.
A prominent stop along the historic Silk Road and renowned for its rich 
cuisine, Gaziantep is announced a “city of gastronomy” by UNESCO.

Kurutma mevsiminde başta Barak Ovası olmak üzere Gaziantep’in pek çok 
yerinde biberlerin, kabakların ve patlıcanların iplere dizilip, kurutulduğunu 
görebilirsiniz.
You can see peppers, zucchinis and eggplants lined on strings in many 
places, especially Barak Plain, during the drying season.
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meşhur yoğurtlu başlangıç 
lezzetlerinden. Etli 
yemeklerde ise etin hangi 
bölümünün, hangi yemekte 
kullanılacağı konusunda 
çok titizler. Kıyma yerine 
bulgur kullanılarak yapılan 
köfteler, bulgur kebabı çok 
sevilen lezzetler. Sebzeli kebap, 
taraklık tavası, içli köfte, 
haylan kabağı dolması, firik 
pilavı, acur dolması bölgenin 
saymakla bitmeyen zengin 
lezzetlerinden sadece birkaçı. 
Gaziantep denilince 
yemeklerinden de önce 
akla gelen Antep fıstığı 
elbette. Şehri saran 
fıstık ağaçları ağustos 
ve eylül aylarında koyu 
pembe salkımlarla dolup 
taşıyor. Tadını doyasıya 
çıkarmanın yolu ise elbette 
bol fıstıklı baklava. 
Katmer ise 
Gazianteplilerin 
özellikle sabah kahvaltı 
ritüellerinde başı çekiyor. 

Antep fıstığı ve yöreye özgü 
sahan kaymağıyla ince 
açılan bu olağanüstü hamur 
tatlısı bölgenin en kıymetli 
lezzetlerinden. Hem incecik 
hamuru elde açılırken 
izlemek hem de fırından 
çıktığı gibi sıcakken tadına 
bakmak müthiş bir keyif. Bir 
diğer sabah geleneği, beyran 
çorbası. Gaziantepliler 
gün ağarırken bol acılı bir 
beyran çorbası içiyor. Gün 
boyu yetecek enerjiyi kendi 
yağında pişen bu pilavlı ve 
sarımsaklı kuzu eti çorbası 
ile depoluyor. 
Gaziantep mutfağını 
kebabından katmerine, ev 
sofralarından baklavasına bir 
iki günde tanımak ve tatmak 
mümkün değil, kabul edelim. 
Lezzet adreslerini birkaç 
farklı ziyarete bölmek hem 
şehri hakkıyla keşfetmek 
hem de yemeklerin tadını 
doyasıya çıkarmak için en 
doğru yöntem belki de.

appetizer with yogurt in Gaziantep 
cuisine. For meat dishes, locals are 
meticulous about which part of the 
animal should be used for each dish. 
Meatballs with bulgur instead of 
meat and bulgur kebab are among 
the most beloved tastes. Vegetable 
kebab, taraklık, içli köfte (row 
bulgur meatball), stuffed haylan 
zucchini, firik rice, and stuffed 
gherkins are among the many rich 
tastes of the region. 
Antep pistachios come to mind even 
before the dishes. Pistachio trees 
surrounding the city swarm with 
dark pink clusters in August and 
September. The way to taste it to 
your heart’s content is obviously the 
baklava which is jam-packed with 
them. Katmer is the most prominent 
of the breakfast rituals of Gaziantep 
locals. This extraordinary pastry 
dessert that is rolled out using a 
special cream of the region and 
Antep pistachios is among the most 
valuable tastes of the region. It is a 
great pleasure both to watch it being 
prepared and to eat it hot, directly 
out of the oven. Another breakfast 
tradition is beyran soup. Gaziantep 
residents drink hot beyran soup in 

the morning. They store the energy 
they need for the day with this lamb 
soup with rice and garlic, cooked in 
its own broth.  
Let’s face it, it is impossible to taste 
and to learn everything about 
Gaziantep cuisine, from kebab 
to katmer, home-cooked dishes 
to baklava in one or two days. 
Extending the experience into a 
couple of visits is perhaps the best 
way to explore the city properly 
and to taste the food until 
properly satisfied.
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Antep klasiklerinden biri de yemeğin ardından menengiç kahvesi içmek.
Drinking menengiç coffee after a meal is a must-do in Antep.

Bol fıstığı, kaymağı, çıtır çıtır gevrekliğiyle katmer Antep’te sabah 
kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden.
With pistachio, clotted cream and crispy texture, katmer (f laky pastry) is 
an essential part of breakfast in Gaziantep.

 BİLGİ 
AnadoluJet, Ankara-

Gaziantep ve İstanbul-
Gaziantep arasında her gün 

karşılıklı seferler düzenliyor.
 

INFO
AnadoluJet has daily 

round-trip flights between 
Ankara-Gaziantep and 

İstanbul-Gaziantep. 

anadolujet.com 
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SATIŞ  DÖNEMİ :  28  ŞUBAT -  26  NİSAN
SEYAHAT DÖNEMİ :  18  NİSAN -  26  NİSAN



BİR “ZAMAN MAKİNİSTİ”
MUSTAFA ŞEM’İ PEK

Bir zamanlar öğrencilerden tren 
yolcularına, saat kulesinin altında 
buluşanlardan saray ahalisine, namaz 
kılacaklardan vapura bineceklere kadar 
herkesin hayatı onun saatleriyle kesişirdi. 
En yakın arkadaşları akreple yelkovandı.

A “MACHINIST OF TIME”MUSTAFA ŞEM’İ PEK

Once upon a time the lives of everyone, 
from students to train passengers, those 
who met under the clock tower to courtiers, 
those who prayed to those who took ferries, 
intersected with his clocks. His closest 
friends were the hour and minute hands.

AKGÜN AKOVA MURAT CENGİZ
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Zamanı geriye sardım ve 
Çemberlitaş’taki 29 no’lu 
dükkânın üst katındaki 
atölyesinde düşledim onu, bu 
yazıyı yazarken. Acaba Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü”ndeki 
kahramanı gibi “saatle insanı 
birbirinden pek ayırmaz” mıydı? 
“Saatler hakkındaki düşünceleri 
bazen derinleşip ‘Saatin kendisi 
mekân, yürüyüşü zaman, ayarı 
insandır.’ ” diye geçirir miydi 
aklından? Cep saati var mıydı? 
Varsa nasıl bir saatti ve şimdi 
kim bilir neredeydi? Dişlilerin, 
zembereklerin, çarkların 
içine indirdiği aklını zamanın 
varlığını kavramaya da adamış 
mıydı? Kendisinden on altı 
yüzyıl önce yaşamış Augustinus 
gibi, “Zaman nedir?” diye 
sormuş ve “Bunu bana kimse 
sormasa bile biliyorum, ama biri 
sorarsa nasıl açıklayabileceğimi 
bilmiyorum.” demiş miydi? 
Gökyüzüne de bir saat asmayı 
düşünmüş müydü, sonsuza dek 
durmayacak bir saat?

I rewound time and dreamt of 
him in his workshop no. 29 in 
Çemberlitaş. Didn’t he, just as 
the protagonist of Ahmet Hamdi 
Tanpınar’s Time Regulation 
Institute, “see any difference 
between a watch and a human 
being”? Did he think when he 
contemplated watches that “the 
watch is the space, its walk is the 
time and its setting is the human”? 
Did he have a pocket watch? How 
was it and where is it now? Did 
he commit his mind to grasping 
the existence of time as he was 
committed to gears, springs, 
and wheels? Did he ask “What is 
time?” just as Augustinus who 
lived sixteen centuries before him 
and say “I know this even if no one 
asks me but if someone asks I don’t 
know how to explain”? Did he 
think of hanging a clock in the sky, 
one that would never stop? 
His name was Mustafa Şem’i 
Pek. He was the last great 

Adı, Mustafa Şem’i Pek’ti. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son büyük saat ustasıydı. 
Akreple yelkovana hükmetme 
yeteneğinin kaynağı olan 
“akıl saati” matematiğe 
işliyordu. 1870’te İstanbul’da 
doğdu, çocukken saatlerin 
tik taklarıyla tanıştı. Bir saat 
ustasının yanına çırak girdi. 
Matematiğe duyduğu merak ile 
zamanı ölçen saatler arasında 
gizli bir bağ bulmuş gibiydi. 
Bu bağı Batı tarzında saatler 
yapma yönünde geliştirdi. 
Mükemmel bir işçilik ve 
kusursuz malzeme kullanmak, 
çalışma biçiminin temel taşları 
oldu. Bazı saat aksamlarını 
geliştirerek mekanik 
sistemlere yenilikler getirdi. 
Sultan II. Abdülhamit 
döneminde ve Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında saatler ondan 
soruldu, özellikle meydan 
saatleri ve bina cephelerindeki 
saatler… Her saat kulesi bir 
sevinçti Mustafa Şem’i için. O 
saat kuleleri ki, ustanın yaptığı 

watch master of the Ottoman 
Empire. His “watch of a mind,” 
which was the source of his skill 
of commanding the minute 
and hour hands, was quick in 
mathematics. He was born in 
Istanbul in 1870 and met with 
the ticktocks of watches when he 
was a child. He was an apprentice 
of a watchmaker. It was as if his 
interest in mathematics found 
a secret bond with watches that 
measure time. He developed 
a bond with making Western-
style watches. Magnificent 
craftsmanship and use of perfect 
materials were the milestones of 
his way of work. He innovated 
mechanical systems by developing 
certain components of watches. 
During the era of Sultan 
Abdulhamid II and in the first 
years of the Republic, he was 
responsible for clocks, especially 
clock towers and the clocks on 
buildings’ façades… Every clock 
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Pera Müzesi’nde sergilenen Mustafa Şem’i yapımı saat kadranı.
The clock dial by Mustafa Şem’i is displayed at Pera Museum.

İstanbul Üniversitesi’nin ana kapısı üstündeki saatler Mustafa Şem’i 
Pek’in eseri.
The clocks on the main gate of Istanbul University were made by Mustafa Şem’i.

Pek’in Haydarpaşa Garı’nın cephesindeki saatlerini bütün İstanbullular tanır.
Mr. Pek’s clocks on the façade of Haydarpaşa Train Station are known by all 
Istanbulites.

2

3
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saatlerle donandılar, halka 
zamanın doğrusunu bildirdiler. 
Ankara Ticaret Lisesi’nin, 
Nişantaşı İngiliz Lisesi’nin, 
Robert Kolej’in, Bandırma 
Erkek Öğretmen Okulu’nun 
cephelerindeki saatler onun 
ellerinden çıktı. Yaptığı saatlere 
numara verirdi, birer evlat 
bilirdi onları.  
Sultan II. Abdülhamit’in 
emriyle Mustafa Şem’i’ye altı 
adet saat sipariş edildi. Cam 
çatılı, mihveri cam üzerine 
alınmış ve etrafına pırlantalar 
dizili rakkası olanı, Alman 
İmparatoru Wilhelm’e armağan 
olarak gönderildi. İmparator 
saate olan beğenisine karşılık 
ustayı bir takdir mektubu ve 
madalya ile ödüllendirdi. 
Fatih Sultan Mehmet’ten 
Mustafa Şem’i’ye gelene kadar 
geçen yüzyıllarda Avrupa’dan 
saat satın alma ya da saatleri 
yabancı ustalara yaptırma 
alışkanlığı sürüp gitmişti. 
1910’lu yıllarda Evkaf Dairesi, 
saati olmayan ya da saatleri bir 
türlü zamanı doğru göstermeyen 

camiler ve muvakkithaneler için 
saatler yaptırmaya karar verdi 
ve ustalar arasında bir sınav açtı. 
Mustafa Şem’i yaptığı kusursuz 
bir saatle sınavın birincisi oldu 
ve ihaleyi kazandı. Böylece bir 
Türk’ün Avrupa düzeyinde 
saatler yapabileceğine dair 
şüpheleri tamamen ortadan 
kaldırdı. Fatih, Sultan Selim, 
Laleli, Yeşilköy, Mecidiye 
camilerinin duvar saatlerini 
yaptı. Bunlarla kalmadı, 
Sütlüce’deki Humbarahane 
Camii’nin, Beyoğlu’ndaki Kamer 
Hatun Camii’nin, Kadırga’daki 
Sokullu Mehmed ve Emirgan 
camilerinin saatlerine de 
imzasını attı. Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nin kulesindeki saate 
de… Bu zaman makinistinin 
yaptığı saatlerden biri de 
Karaköy’den denize doğru 
bakan Denizcilik İşletmeleri 
yolcu salonunun saatiydi. 
Dolmabahçe Sarayı’nın 
saatçisi Şule Gürbüz’ün, ustası 
Recep Gürgen’den naklettiği 
üzere, Mustafa Şem’i Pek 

tower was a joy for Mustafa Şem’i.  
Equipped with clocks made by the 
master, these towers informed the 
public of the accurate time. The 
clocks on the façades of Ankara 
Commerce High School, Nişantaşı 
British High School, Robert College 
and Bandırma Boys Teacher 
Training High School were made by 
Mustafa Şem’i - he numbered the 
clocks he made, which he considered 
as his children. 
Sultan Abdulhamid II ordered six 
clocks from Mustafa Şem’i. The 
one with the glass roof, an axis 
over the glass and a pendulum 
ornamented with diamonds were 
sent to German Kaiser Wilhelm 
as a present. Kaiser, in response to 
his admiration for them, presented 
the master with a letter of 
commendation and a medal. 
In the centuries from Sultan 
Mehmed the Conqueror to 
Mustafa Şem’i, there was a 
tradition of ordering clocks from 
foreign European masters. In the 

1910s, the General Directorate of 
Foundations decided to order clocks 
for mosques and muvakkithanes 
(centers for determining the times 
of prayer) that had ones that were 
not accurate or none at all. For this 
reason they initiated a competition 
among masters. Mustafa Şem’i 
came first and won the tender. Any 
questions whether a Turk could 
make clocks of a European standard 
were removed. Mustafa Şem’i 
made the wall clocks for Fatih, 
Sultan Selim, Laleli, Yeşilköy and 
Mecidiye Mosques. He continued 
by making ones for Humbarahane 
Mosque in Sütlüce, Kamer Hatun 
Mosque in Beyoğlu, Sokullu 
Mehmed Mosque in Kadırga, and 
Emirgan Mosque. He also made 
the one in the Bakırköy Psychiatric 
Hospital… Another clock created by 
this machinist of time is the one in 
the passenger hall of the Maritime 
Lines, facing the sea in Karaköy. 
As watchmaker of Dolmabahçe 
Palace, Şule Gürbüz conveys from 

4

4

5

İzmir Fuarı’nın simgelerinden saat kulesinde de Şem’i Pek’in imzası var. 
The clock tower, a symbol of Izmir Fair, bears Şem’i Pek’s signature.

2009’da açılan “Zamanın Görünen Yüzü: Saatler” sergisinin kataloğu, 
Mustafa Şem’i’nin saatleriyle ilgili en önemli kaynaklardan biri.
The catalogue of the exhibition “Visible Faces of Time: Timepieces,” opened in 
2009, is one of the most important sources regarding Mustafa Şem’i’s clocks.
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6 Denizcilik İşletmeleri’nde 
bulunan Şem’i Pek’in yaptığı saat 
mekanizması.
The watch mechanism by Şem’i Pek 
at Maritime Lines.

1930’larda İstanbul’a gelen 
Alman teknisyen, mühendis 
ve matematikçileri atölyesine 
davet eder, onlardan yeni 
mekanik düzenekler hakkında 
bilgiler alır, saatlerini 
onlara gösterirmiş. Bu bilgi 
alışverişlerinin sonucunda, 
zaman üzerine emek veren bu 
insanlar arasında teknik işbirliği 
de doğmuş kimi kez. Bilgisini 
sürekli olarak sınayan bir 
ustaymış Mustafa Şem’i. Yoksa 
zamanın gerisine düşeceğini 
biliyormuş. Zamanın gerisine 
düşmenin de kaybolup gitmek 
olduğunu…  
21 Nisan 1939’da İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanlığı’ndan gönderilen 
bir mektup var önümde. “Bay 
Mustafa Şem’i - Türk Saat 
Yapıcısı” diye başlıyor ve şöyle 
devam ediyor: “Fakültemizin 
ders ve paydos zillerini otomatik 
çalmak üzere geçen sene 
yaptığınız elektrik saatinin 
ayarından ve çalışmasındaki 
intizamdan her cihetle çok 
memnun olduğumuzu takdir 
ve tebriklerimizle bildiririz.” 
Titizliğiyle ünlü ustaya 
gönderilmiş ne kadar nazik bir 
teşekkür! Elbette çok sayıda 
teşekkür mektubu almıştı 

yaptığı meydan saatleri için: 
Edirne, Bandırma, İzmit 
belediye başkanlarından ve 
diğerlerinden… Bir teşekkür 
de Haydarpaşa Garı’nın alnına 
1933’te kondurduğu, 3 metre 
25 santimlik saat için Devlet 
Demir Yolları’ndan; ki o saat 
nice yolcunun İstanbul’a geliş 
ve İstanbul’dan gidiş anlarını 
raylara fısıldamıştı. Nice 
başlangıçları ve vedaları… Nice 
vapur yolcusu o saate bakıp 
ayarlamıştı saatlerini yeni 
buluşmalar ve kavuşmalar için… 
Mustafa Şem’i Pek’in yaptığı 
saatlerin birçoğu artık yerinde 
yok. Kimi kırıldı, kimi yerinden 
indirildi, kimi yıkılan kulelerle 
birlikte yitip gitti. Ama onun 
saatleri yerlerinde olsa da 
olmasa da zaman hiç durmadan 
akıp gidiyor. “Zaman beni 
sürükleyip götüren ırmak; 
fakat ırmak benim!” demişti 
Arjantinli yazar Borges. 
Peki, Mustafa Şem’i ne derdi 
yaşasaydı? Ne derdi 1955’te 
ömür saati duran, saatlerin 
efendisi? “Göğe akan bir 
ırmaktır zaman” mı derdi? 
Ne derse desin, bunu 
kâğıda dökseydi, yelkovana 
benzeyen bir kalemle 
yazardı eminim.

her master Recep Gürgen, Mustafa 
Şem’i invites German technicians, 
engineers and mathematicians, 
visiting Istanbul in the 1930s, 
to his workshop, to obtain 
information on new mechanical 
systems and to show them his 
work. As a consequence of this 
exchange of information, there 
was technical cooperation between 
these people who labored on time. 
Mustafa Şem’i was a master who 
tested his knowledge continuously. 
He knew that otherwise he would 
fall behind the times. And that 
falling behind the times was falling 
into oblivion… 
I have a letter in front of me, one 
that was sent from the Dean’s 
Office of the Istanbul University 
Faculty of Law on April 21, 1939. 
“Mr. Mustafa Şem’i – Turkish 
Watchmaker” its starts and 
continues as follows: “We would 
like to inform you with gratitude 
and admiration that we are pleased 
in every way by the regularity 
and order of the electrical clock 
you made last year to ring 
automatically at the start and 
end of the breaks in our faculty.” 
What kind words of gratitude to 
send to a master who is famous for 
his meticulousness! Of course he 
received many acknowledgements 

for the clock towers he had made: 
from Edirne, Bandırma, İzmit 
mayors and numerous others… 
Another acknowledgment came 
from the State Railways for the 
clock of 3 meters 25 centimeters he 
put on the forehead of Haydarpaşa 
Train Station in 1933 - a clock that 
whispered to the rails the departure 
and arrival times of many 
passengers… Many beginnings 
and many farewells… Many ferry 
passengers set their watches for 
new meetings and new unions by 
looking at that clock…  
Most of the clocks made by Mustafa 
Şem’i Pek are missing. Some of 
them broke down, some were 
taken away, others were lost 
with the demolished towers. 
Even if his clocks are no more, 
time flies continuously. “Time is 
the river dragging me; but I am 
the river!” said the Argentine 
author Borges. What would 
Mustafa Şem’i say if he were 
alive? What would the master 
of watches whose life watch 
stopped in 1955 say? Would 
he say “Time is a river flowing 
through the sky”? No matter 
what he would say, if he were to 
write this down on paper, I am 
sure he would write it with a pen 
similar to a minute hand.

6
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“YAZMASI OYALI”

İstanbul’dan Kastamonu’ya, Tokat’tan Diyarbakır’a… 
Her yazmanın farklıdır anlattığı.

LACED MUSLIN

From Istanbul to Kastamonu, Tokat to Diyarbakır… 
Each muslin tells a different story.

ÜLKÜ BURHAN NADİRE GÜNDAY





Yazmalar yüzyıllardır halk 
kültürümüzün önemli bir 
parçasıdır. Kadınlarımızın 
başında, renkleri, desenleri, 
sabrın ve emeğin işareti 
oyalarıyla bize bir şeyler 
söylemeye çalışır. Dile 
dökülemeyen duygular 
oyalarda isim bulur. 
Renkleriyle kullananın dertli 
mi dertsiz mi, yasta mı neşede 
mi, evli mi yoksa bekâr mı 
olduğunu fısıldar bize... 
Desenleriyle de Anadolu’nun 
hangi güzide tezgâhından 
çıktığını söyler. Bu da yetmez; 
türkü olur dilimize, şiir olur 
gönlümüze düşer.  
 
Öncelikle renklerinden 
başlayalım: 
Kara yazma; adından da 
anlaşılacağı üzere matemi 
temsil eder. Vefat edenin 
yakınları mutluluk, coşku 
göstergesi renkleri başlarına 
bağlamazlar. Zaten “40’ı 
çıkmadan” bağlanan allı, 
güllü yazmalar ayıplanma 
sebebi olur. 
Al yazma; genelde düğün, 
doğum gibi özel günlerde 
takılır. Hemen herkesin 

çeyizinde bu günlerin hayali 
kurularak özenle hazırlanmış, 
oyalanmış al yazmalar vardır.  
Mavi, yeşil, dallı, güllü 
renkli yazmalar gündelik 
hayatın vazgeçilmezidir. 
Hem kullanımı rahattır 
hem de yalınlığın huzurunu 
simgeler. Çok canlı renklerin 
kullanıldığı yazmalar genç 
gelinler ve bekâr kızlar için 
uygun görülürken orta yaş 
ve üzeri kadınlar daha koyu 
renkler seçer.  
“Beyaz yazma”ya pek çok 
yerde “tülbent” derler. 
Bekârların pek de tercih 
etmediği bir renktir. 

Anadolu’ya Has Bir El 
Sanatı 
Oya, Anadolu’ya has bir el 
sanatıdır. Çevirisinin “Türk 
danteli” diye yapıldığını 
duymuş olabilirsiniz. Yazma 
oyaları da içinde yine ayrı 
bir dili barındırır. Yas 
tutulan günler dışında oyasız 
yazma bağlanmaz. Oyaların 
bazısı boncukla, bazısı 
iğneyle, bazısı tığla yapılır. 
Malzemeler değişebilir; 
pullar, plastik halkalar, bitki 

Muslins (yazma in Turkish) 
have an important place in our 
folk culture. Placed on the heads 
of women, they try to tell us 
something with their colors, 
designs and needlework, and 
are the signs of patience and 
labor. Feelings that cannot be 
put into words are enlivened 
with needle lace. They whisper to 
us with their color whether the 
one wearing it has problems or 
not, is happy or sad, married or 
single… Its designs tells us from 
which distinguished counter of 
Anatolia it came from. Moreover, 
it is  a folk song on our tongue, a 
poem in our hearts. 
Let us start with colors: 
Black muslin represents 
mourning. Relatives of the 
departed do not wear colors 
showing joy and happiness. 
Wearing muslins with lively 
colors and floral designs would 
be criticized if worn immediately 
after the death of a relative. 

In lieu with the tradition, one 
should wait at least forty days to 
wear colorful muslins. 
Red muslin is generally worn for 
weddings, birthdays and other 
special occasions. There are red 
muslins in every dowry, prepared 
and ornamented with great care.  
Blue, green, and floral muslins 
are indispensable in daily 
life. They are easy to use 
and symbolize the peace of 
simplicity. Lively and warm 
colors are suitable for young 
brides and single women, while 
middle-aged and old women 
prefer darker colors. 
White muslin is generally called 
tülbent. It is not preferred by 
single women. 
 
A Handcraft Unique to 
Anatolia 
Needle lace is a handcraft unique 
to Anatolia. You may hear that it 
is called “Turkish lace” from time 
to time. Muslin laces, also, have 

1

1

2

2

El emeği göz nuru oyalar, “Türk Danteli” olarak da adlandırılıyor.
Handcrafted muslins are called “Turkish lacework.”

Rengârenk iğne oyaları, Ege yöresinde halk oyunları kıyafetlerinin 
ayrılmaz parçası.
Colorful point laces are an essential part of folkloric clothes in the Aegean region.
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tohumları, bez parçaları... 
Her biri Anadolu kadınının 
el hünerinin, becerisinin bir 
göstergesidir. İğneyle yapılan 
detaylı modeller gündelik 
hayatta pek kullanılmaz. 
Zira iğneyle atılan her 
bir düğüm ortaya çıkacak 
modelin sadece bir noktasını 
oluşturur. Sabrın, emeğin, 
hayal dünyasının bereketini 
gösterir, özel günlere saklanır. 
Her oya bir duygunun ifadesi 
olarak yazmalarda salınır. Ay 
yıldızlı oyalardan oluşan 
yazmalar askere uğurlanan 
gençlerin omuzlarında 
yerini alır. 
Oyaların isimleri kimi zaman 
ironiktir: Kaynana dili, elti 
eltiye yan bakan, zengin 
işi, kaçan kızın eteği, elti 
çatlatan, telaşeli... Bazısının 
ismi ise bulunulan yörenin 
bitkileri hakkında fikir verir; 
çitlembik, örümcekli, biberli... 
Tavşan kulağı, geyik boynuzu 
gibi bazıları da yine yöredeki 
hayvanların ismini taşır. 
Yazma desenlerine gelecek 
olursak, bu sanatın 
tarihçesine bakmak gerekir. 
“Osmanlı döneminde, 

Amasra, Bartın, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, 
Kastamonu, Tokat, Yozgat, 
Zile Anadolu’da bu sanatın 
uygulandığı başlıca 
merkezler olmuş. Sanatsal 
açıdan en kıymetli tür 
olarak kabul edilen Kandilli 
kalem işi yazmaları ile öne 
çıkan İstanbul’a ait en güzel 
örnekler; 17’inci, 18’inci, 
ve 19’uncu yüzyıllarda 
üretilmiş.” 
Her bir yörede basılan yazma 
yine kendi özelliklerini 
desenlerine dökmeyi 
başarmıştır. İstanbul 
yazmalarındaki sanatsal 
esinti, Kastamonu’da yerini 
koyu renklere teslim eder. 
Tokat yazmaları kırmızıyı 
severken, Doğu kadınımız 
ipeği de kullanıp, öyle 
süsler yazmasını. Hepsini 
bir yapbozun parçaları 
gibi düşünüp bir araya 
getirdiğimizde resmin 
tamamının ihtişamına 
şahit oluruz. Kültürümüzün 
zenginliğinin ve kadınımızın 
sanatsal gücünün en küçük 
bir noktada bile kendini 
gösterebildiğinin kanıtıdır bu.

a language. Except in mourning, 
women of Anatolia do not wear 
muslins without lacework. Lace 
is made using beads, needles or 
crochets. Material may vary: 
flakes, plastic rings, plant seeds, 
cloth pieces… Each of them is a 
symbol of the artisanship and 
talent of Anatolian women. 
Detailed designs made with 
needles are not used in everyday 
life. Every knot tied with a 
needle is a single point of the 
whole sample. It shows the 
abundance of patience, labor and 
imagination… Every lace hangs 
from muslins as the expression 
of a feeling. Muslins with lace 
featuring a star and crescent 
(symbolizing the Turkish flag) 
are put on the shoulders of the 
boys sent off to military service.  
Lace, sometimes, has ironic 
names: the tongue of the 
mother-in-law, sister-in-law 
looks cross-eyed, skirt of eloped 
girl, sister-in-law turned green, 
turmoil… Some provide insight 
into local plants: terebinth, 
spidery, peppery… Some were 
named after local animals such 
as hare ear or buck horn. 
For muslin designs, we need 

to search the history of this 
artisanship. “During the 
Ottoman era, Amasra, Bartın, 
Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, 
İstanbul, Kastamonu, Tokat, 
Yozgat, Zile were the most 
important centers where this 
artisanship was present in 
Anatolia. The most beautiful 
examples from Istanbul were 
produced in the 17th, 18th and 
19th centuries.  They came 
into prominence with Kandilli 
hand-drawn muslins which are 
considered the most precious 
kind for artistic purposes.” 
Muslin, produced all around 
Anatolia, has different designs 
in different regions. The artistic 
approach of Istanbul muslins 
gives place to dark colors in 
Kastamonu. Tokat muslins love 
red, but in the East, women 
use silk and adorn it with silk. 
When we consider them as pieces 
of a puzzle and bring them all 
together, we will witness their 
complete magnificence. This 
is the proof that the richness 
of our culture and the artistic 
power of our women can 
manifest themselves even in 
the smallest point.

4

3
3

Çeyiz sandıklarında en geniş yer 
yazmalara ait. 
Muslins make for the greater part 
of the dowry chests.

Oyaların her biri Anadolu 
kadınının el hünerinin, 
becerisinin bir göstergesidir. 
Each lacework signifies the talent 
of the Anatolian women.
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Türkülerden Kitaplara…       
Yazmanın, türkülere 
de konu olması, onun 
halk kültürümüzün can 
damarlarından biri kılındığının 
göstergesi değil midir?  
“Ağlama yâr ağlama anam 
/ Mavi yazma bağlama / 
Mavi yazma tez solar anam / 
Yüreğimi dağlama…” 
Hayatın akışında ne varsa 
illaki edebiyata da yansır. 
Konu olarak, fon olarak ya 
da duygu olarak edebiyat, 
hayatı yakalamayı bilir. 
Coğrafyamızın renkleri harf 
olur, mısra olur sayfalarda 
yerini alır. Yazma da bizim 
bir rengimiz olup edebiyata 
akmayı bilmiştir. Yazmadan 
bahsedip de Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun “Yazma 
Destanı”ndan söz edilmez 
mi? Eyüboğlu’nun her yıl 
Kalamış’taki evinde yaptığı 
yazmaları sergilediğini onu 
okuyanlar bilir. Bu destanın 
nasıl ortaya çıktığını Yaşar 
Kemal’e verdiği röportajdan 
okuyalım: 
“Has renklerin bir kısmına 
İstanbul yazmacılarında 

rastladım. Onlara 
kavuştuğum zaman o kadar 
sevindim ki günlerce üstüm, 
başım, elim, yüzüm has 
renklere bulandı. Yalnız 
üstüme, başıma değil 
ciğerime kadar işlediler; 
gündelik hayatıma, 
konuştuğum dile karıştılar; 
has renk, has biçim derken 
bir sabah bu destanla 
uyandım. Şiirin ne elinden 
kurtulmanın imkânı var, ne 
dilinden. Halk sanatı, rengi, 
biçimi, yazması, fistanı 
derken işte size bir yazma 
destanı. 
 
Yazma Destanı 
Yazma üstüne ne söylesem az 
En belalısı siyah üstüne beyaz 
..... 
En sonunda yazmalar 
havalanır öbek öbek 
İstanbul’dan deniz kokan, 
yosun kokan bir merhaba! 
Yurdun her yanına uçup 
gidecek. 
Yazmalar uçun, yayladan 
geçin 
İyiyi, güzeli, temizi seçin 
yazmalar!”

From Folk Songs to 
Books…       
Muslins are mentioned in folk 
songs – this means they are an 
indispensable part of our folk 
culture, doesn’t it?  
“Don’t cry love don’t cry mom 
/ Don’t wear blue muslin / 
Blue muslin fades fast mom / 
Don’t wound my heart…” 
If there is something in the 
course of life, it can also be 
found in literature. As the 
subject, the background or the 
feeling, literature knows how 
to grasp life. The colors of our 
geography become letters and 
lines on the pages. Muslin, 
also, managed to find its way 
into literature as one of our 
colors. It is impossible not to 
mention the Muslin Saga by 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, here. 
His readers will know that 
he exhibited the muslins he 
made every year in his home in 
Kalamış. Let’s read where the 
idea for this saga came from 
in the interview conducted by 
Yaşar Kemal: 
“I stumbled upon some 
original colors in Istanbul 
muslin makers. When I 

retrieved them, I was so happy 
that for days, my clothes, my 
head, hands and face were 
in those original colors. Not 
only my clothes, they moved 
inside, became a part of me; 
mixed with my daily life, the 
language I was speaking; while 
thinking of original forms, 
original colors, I woke up with 
this saga. There is no chance 
to escape from poetry. With 
all of its constituents; folk art, 
color, form, muslin, dress and 
now here is a muslin saga.”  
 
Muslin Saga 
Words are not enough for muslin 
The most troublesome is white 
on black 
..... 
Muslins take off at the end in groups 
A hello from Istanbul, smelling 
the sea and the moss 
That will fly to every corner of 
the country 
Fly, you muslins, pass beyond 
the plateaus 
Choose the good, the beautiful, 
the clean you muslins!

5
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5

İpeğin gösterişini gölgelemesin diye ipekli yazmalarda oya az olur. 
Silk muslins feature less lacework so as not to overshadow the glamor of the silk.

Yazmalar renkleri ve desenleriyle çok şey anlatır. 
Muslins tell many stories with their colors and patterns.

6
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BAHARIN ŞİFALI ÇİÇEĞİ

Hakkında yapılan tüm övgüleri hak eden bir 
bahar çiçeğidir enginar. Sadece görünüşünün 
güzelliğiyle değil; içerdiği lezzetler, kokular, 
tatlar ve sayılamayacak kadar çok şifa 
unsuruyla tüm övgüleri hak eder.

THE HEALING FLOWER OF SPRING ARTICHOKE
The artichoke is a spring flower 
that deserves every praise -  not 
only for its beautiful appearance 
but also its taste, smell and many 
curative qualities.

ÇETİN DEMİRHAN MESUDE BÜLBÜL SERAF

Cemreler birer birer düşerken 
baharın geldiğinden hâlâ 
şüpheniz varsa manavların 
tezgâhlarına bakabilirsiniz. 
Koyu yeşil renkleriyle hafif 
tüylü baklalar olmuşsa, körpecik 
bezelyeler size gülümsüyorsa 
sultani cinsiyle, bir de kendine 
has rengiyle çağlalar tezgâhlarda 
boy göstermişse baharın 
geldiğine inanın… Hele baharın 
gelişini müjdeleyen bir yeşillik 
var ki tezgâhta duruşuyla 
kraliçelere taş çıkartır. Gösterişli 
yaprakları, sımsıkı gövdesi, 
uçlarında mor, eflatun tüyleriyle 
bu asilzadenin adı enginardır. 
Enginar aslında bizden biridir. 
Kökeni çocukluğumuzda 
kabuklarını soyup yemeye 
bayıldığımız mor çiçekli kenger, 
devedikenidir.  Enginar ve 

If you are still unsure whether 
spring has arrived, just look 
at the grocery stores’ counters. 
If the dark green broad beans 
are ripe, fresh snow peas 
are smiling at you and green 
almonds start to show up on 
the counters, be assured that 
spring has arrived… There is 
also another green vegetable 
that has made its appearance 
at the counters which runs 
rings around queens - with its 
glamorous bud, tight stem, and 
petals with lilac and purple 
tips, this noble plant is called an 
artichoke. 
The artichoke is, actually, one 
of us. Its origin is the thistle 
with purple flowers which we 
loved to eat after peeling its 
crust when we were kids. The 

atası kenger, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika kökenlidir. Yaklaşık 9 
bin yıl önce Akdeniz’de yetişen 
bu sebzeye Mısır uygarlığında 
rastlanır. Hiyerogliflerde 
ve Mısır kral mezarlarında 
görülen enginarın çorbasını 
yaptıkları, karaciğer ve kan 
hastalıklarında ilaç niyetine 
kullandıkları görülür. 
Suriye ve Mezopotamya 
yöresinde tarımı yapılan 
enginar Hititler döneminde 
Anadolu coğrafyasında 
bilinmektedir. Arap akınlarıyla 
Avrupa’ya taşınan enginar, 
Britanya’da saray mutfaklarının 
vazgeçilmezi olur. Bir dönem 
sadece soyluların sofralarını 
süsleyen bu şifa kaynağı, 
tarımın gelişmesiyle her sofrada 
kendine yer bulur.

artichoke and its ancestor 
thistle are from the Middle 
East and North Africa. This 
vegetable, grown almost 9,000 
years ago in the Mediterranean 
basin, can be found in Egyptian 
civilization. The artichoke that 
can be seen in hieroglyphs and 
on Egyptian king tombs, was 
put in soups and used for liver 
and blood diseases. 
Grown in Syria and 
Mesopotamia, the artichoke was 
also known in Anatolia during the 
Hittite period. Carried to Europe 
with the Arab raids, it became an 
indispensable element in British 
palace cuisine. This curative 
vegetable ornamenting noble 
tables for some time, would find 
a place on every table after the 
advancement of agriculture.

ENGİNAR
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Enginar Emek İster 
Enginar zor bir çiçektir. Diken 
atasından kalan dikenleri, 
bağrında taşıdığı ve kaşındıran 
tüyleriyle ayıklanması emek 
isteyen bir bitkidir. Bir çiçeğin 
tomurcuğu olan enginarın 
sebze olarak kullanılan kısmı 
“etli çiçek tablası” ve “brakte” 
denilen yapraklardan oluşan baş 
kısmıdır. Çiçek olgunlaşmadan 
çiçek tablası üzerinde 
tüyler çıkınca toplanır. 
Olgunlaştığında mavi-mor 
renkli muhteşem çiçek açar, 
ama çiçek açınca sebze 
olarak tüketilemez. 
Ülkemizde iki çeşit enginar 
yetişir: Ege Bölgesi’nde yetişen 
sakız enginarı ve Marmara’da 
yetişen Bayrampaşa enginarı. 
İstanbul’a İspanya’dan göç eden 
Sefarad Musevileri ekip dikerek 

enginarı İstanbullu yaparlar. 
Bugünün Bayrampaşa'sı 
enginara yurt olur, Osmanlı’da 
enginar Bayrampaşalı olarak 
anılır. Bayrampaşa enginarı iri 
gövdelidir, sadece çiçek tablası 
olan göbeği yenir.  
Ege’nin enginarı daha körpe 
yapraklı ve ufak olur. Çoğu 
ülkede yapraklarıyla pişirilen 
enginar Türk mutfağında 
genellikle göbek olarak 
tüketilse de sakız enginarının 
yaprakları oldukça etli ve 
lezzetlidir, dip kısımları da 
emilerek tüketilebilir.  
Siz ister Bayrampaşa enginarını 
tercih edin ister sakız 
enginarını, yeter ki baharın bu 
güzel müjdecisini mevsiminde 
bol bol tüketin. Şifasından ve 
lezzetinden yararlanın. Afiyetle, 
sağlıcakla…

A Demanding Plant 
The artichoke is a hard flower. 
It is demanding to comb out 
the itching piles on its stem, 
and the thorns inherited from 
its ancestor. The part of the 
artichoke, the heart/base of 
the flower, which is used as a 
vegetable is the head consisting of 
petals known as “bracts” and the 

“succulent receptacle”. It is picked 
before the flower has bloomed. 
When it blooms,  florets of blue-
purple appear, but at this stage it 
cannot be consumed any longer. 
There are two kinds of 
artichokes in our country: 
the sakız artichoke grown in 
the Aegean region and the 
Bayrampaşa artichoke from 
the Marmara region. Sephardic 
Jews immigrating from Spain to 
Istanbul cultivated the artichoke 
and made it Istanbul’s own. 
Today’s Bayrampaşa has become 
a homeland for the artichoke. 
In the Ottoman Empire, 
the artichoke was known as 
Bayrampaşalı, a Bayrampaşa 
local. The Bayrampaşa artichoke 
has a large stem and only its 
receptacle is eaten. 
The Aegean artichoke has crispy 
petals and is smaller. Cooked with 
its flowers in many countries, 
only the artichoke head is 
consumed in Turkish cuisine; yet, 
the sakız artichoke has succulent 
and tasty petals, and their base 
can be consumed. 
Be it the Bayrampaşa artichoke 
or sakız artichoke, make sure you 
consume plenty of this harbinger 
of spring. It is the season to 
take advantage of its taste and 
curative power. Bon appetite!
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ARTICHOKE SOUP 

A delicious, healthy, hearty and unusual soup… 

4 artichoke hearts / 1 onion / 1 potato / 50 g oil / ½ lemon juice / 50 g milk / 1 tbsp. 
f lour / 1 egg yolk / Salt

Sautee the onions. Chop the artichoke hearts and potato. Add them to the onions with salt and 
lemon juice. Add water just a bit above the mixture. Cook on low heat until the vegetables are soft.
Put the vegetables through the blender until it becomes smooth. Whisk 50 gram milk, 1 
tablespoon flour and 1 egg yolk. Add it to the soup mixture and stir. Let it come to a boil. Serve 
with parsley.

ENGİNARLI ÇORBA
 
Lezzetli, doyurucu, sağlıklı ve farklı bir çorba… 

4 adet çanak enginar / 1 adet kuru soğan / 1 adet patates / ½ çay bardağı sıvı yağ / ½ limonun suyu / 1 
çay bardağı süt / 1 yemek kaşığı un / 1 yumurta sarısı / Tuz
 
Sotelediğiniz soğanın üzerine doğradığınız çanak enginarları, patatesleri, tuz ve limon 
suyunu ekleyin. Malzemelerin üzerine çıkacak kadar su katıp kısık ateşte yumuşayıncaya 
kadar pişirin.
Ardından pürüzsüz bir hâl alana kadar blenderdan geçirin. Terbiyesi için 1 çay bardağı süt, 
1 yemek kaşığı un ve 1 yumurta sarısını çırpın, tencere ekleyip hemen karıştırın. Bir taşım 
kaynadıktan sonra maydanoz ile servis edin.
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STUFFED ARTICHOKE 

You can stuff pepper, you can stuff zucchini, why not artichoke? Here is a 
delicious stuffed artichoke recipe… 

4 artichokes with leaves / 1 lemon / 1-2 glasses olive oil / 2 cups rice / 2-3 shallots / 2-3 spring 
onions / 1 bunch chard / 1 handful of parsley / 2 tsp. salt / 2 tsp. black pepper / 1 tsp. cumin

Wash the artichoke in water with plenty of lemon juice. Mix the rice (after you have 
rinsed it in water), finely chopped shallots, spring onions, parsley, salt, black pepper and 
cumin for the filling. Stuff the artichokes with the mixture. Don’t put too much in each 
artichoke as the rice will expand. Place the stuffed artichokes in a sauce pan. Add enough 
water to cover the artichokes halfway and add the olive oil. Cook for 45 minutes. Take off 
the heat and let the dish rest for 24 hours. Place the artichokes on a serving platter, dress 
with the boiled chard, and sprinkle with the finely chopped parsley.

ENGİNAR DOLMASI 
 
Biberin, kabağın dolması olur da enginarın olmaz mı? İşte size enfes bir enginar 
dolması tarifi… 

4 adet yapraklı enginar / 1 adet limon / 1-2 su bardağı zeytinyağı / 2 su bardağı baldo pirinç / 2-3 
adet arpacık soğanı / 2-3 dal taze soğan / 1 demet pazı  / 1 avuç maydanoz / 1 tatlı kaşığı tuz / 1 
tatlı kaşığı karabiber / 1/2 tatlı kaşığı kimyon

Enginarı bol limonlu suyla yıkayın. Dolmanın harcı için yıkanmış pirinç, ince kıyılmış 
arpacık soğan, yeşil soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu bir arada karıştırın. 
Enginarların içlerini harçla doldurun. Harcı fazla koymamaya dikkat edin çünkü pirinç 
şişecek.
Doldurduğunuz enginarları tencereye alın. Enginarların yarısını kaplayacak kadar su 
koyun ve zeytinyağını üzerinde gezdirin. 45 dakika kadar pişirin. Altını kapatıp 24 saat 
dinlendirin. Enginarları servis tabağına alın, etrafına haşladığınız pazıları yerleştirip, 
üzerine incecik kıyılmış maydanoz serpin.
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RAW ARTICHOKE SALAD  

You can also eat your artichoke raw. Full of curative powers and preserving 
all its nutrients, this vegetable can be eaten fresh and raw. Here is a tasty and 
healthy salad recipe…  

2 artichokes / 2 oranges / 1 lemon / 1 handful parsley / 3-4 green onions / 2 tbsp 
olive oil / Salt

Extract the juices of oranges and lemon. Cut artichokes thinly. Put them in orange 
and lemon juice. Finely cut green onions and parsley and mix with artichokes. Add 
olive oil and salt and let it rest for at least two hours. Served cold, it could be a great 
accompaniment with meals and also a great salad for diet meal.

ÇİĞ ENGİNAR SALATASI  
 
Enginarı çiğ de yiyebilirsiniz. Şifa deposu bu sebzeyi taze ve çiğ yemek var 
olan tüm besin değerlerini korumak demektir. İşte size lezzetli ve sağlıklı 
bir salata tarifi… 

2 adet enginar / 2 adet portakal / 1 limon / 1 avuç maydanoz / 3-4 taze soğan / 2 çorba kaşığı 
zeytinyağı / Tuz
 
Portakal ve limonun suyunu sıkın. Enginarları incecik dilimleyin. Portakal ve limon 
suyunun içine koyun. Taze soğan ve maydanozu incecik kıyın ve enginarlarla karıştırın. 
Zeytinyağı ve tuzunu da ekleyip en az iki saat dinlendirin. Soğuk olarak sadece yemeklerle 
değil diyet öğünlerinde de nefis bir salata olur.
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OYUN TERAPİSİ

Çocuğun ruh dünyasına giden en 
güvenilir yol oyun ve oyuncaklardır.

PLAY THERAPY

Games and toys are the most trustworthy 
ways to a child’s inner world.

RAMAZAN ŞİMŞEK

Terapi odasındaki oyuncağı eline 
aldı, ayağa kalktı, oyuncağa 
öfkeyle baktı ve duvara fırlattı. 
Yerden alıp tekrar duvara 
fırlattı. ”Artık öldün sen!” diye 
haykırdı ve oyuncağı kumun 
içine tamamen gömdü...  O 
günden sonra akşamları tuvalete 
rahatça gitmeye, geceleri tek 
başına yatmaya başladı. Çünkü 
duvara fırlattığı ve kuma 
gömdüğü oyuncak, çocuğun 
geceleri korktuğu hayaletti. 
Çocuk oyuncağı hayaletle 
özdeşleştirerek korkusunu 
açığa çıkarmış, duygusunu 
boşaltmış ve kendi korkusunu 
kendi başına yenmişti. Çocuk, 
usta bir psikolog gibi, kendini 
iyileştirmişti. 

Yaşanan ruhsal acıların 
kelimelerle ifade edilmesi 
çocukluk çağında çok zordur. 
Bazen anlatamazlar, bazen 
de anlatmak istemezler. Oyun 
ve oyuncaklar çocukların 
duygularına tercüman olur. 
Bu nedenle çocuğun ruh 
dünyasına giden en güvenilir 
yol oyun ve oyuncaklardır. 
Çocuklar oyun yoluyla hayatı 
prova ederler. Bunu yaparken 
de son derece “sembolik” bir 
dil kullanırlar. Duygularını, 
düşüncelerini, travmalarını 
oyunlar vasıtasıyla açığa 
vururlar ve en önemlisi de 
yaşadıkları sorunlara karşı baş 
etme becerilerini yine oyunlar 
sayesinde geliştirirler. 

The child took the toy in the 
therapy room in his hand, stood 
up, looked at the toy in anger 
and threw it at the wall. He 
picked it up again and again, 
and threw it repeatedly at 
the wall. He cried “Now you 
are dead!” and buried the toy 
into the sand… From that 
day on, he was comfortable 
with going to the toilet in the 
night and sleeping alone - the 
toy he threw and buried was 
the ghost he was scared of at 
nights. The child identified the 
toy with the ghost, revealed 
his fear, discharged his feelings 
and conquered his fear all by 
himself. He healed himself like a 
master psychologist.

It is hard to express 
spiritual burdens with 
words during childhood. 
Sometimes children cannot 
tell, sometimes they do not 
want to. Playing and toys 
articulate their feelings. 
Therefore, the safest passage 
leading to a child’s spiritual 
world is through playing and 
toys. Children rehearse life 
through playing and use an 
utterly “symbolic” language 
while doing so. They reveal 
their feelings, thoughts and 
traumas through playing 
and most importantly, they 
develop coping mechanisms 
for the problems they 
encounter.
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 Çocuklar oyun yoluyla 
hayatı prova ederler. 

Bunu yaparken de  
“sembolik” bir dil 

kullanırlar. 
 Children rehearse life 

through playing and use an 
utterly “symbolic” language 

while doing so. 

Oyun Terapisinin 
Gelişimi 
İlk kadın psikanalistlerden 
Melanie Klein 1919 
yılında bugünkü oyun 
terapisinin temellerini 
attı. Oyunun iyileştirici 
etkisini ilk olarak kendi 
çocuklarında gözledi ve 
bunu sistematik olarak 
uygulamaya başladı. 
Bugüne kadar araştırma 
ve uygulamalarla 
zenginleşerek gelen 
oyun terapisi etkili 
terapi teknikleri içindeki 
yerini aldı. Yönlendirici 
ve yönlendirici olmayan 
(çocuk merkezli) iki modeli 
öne çıktı. Bunlardan 
farklı olarak ailelerin de 
katılımının sağlandığı 
“filial oyun terapi” adında 
başka bir model de 
mevcuttur. 

Oyun Terapisi Hangi 
Sorunlarda Kullanılır? 
3-11 yaş aralığı oyun 
terapisinin en etkili olduğu 
ve en çok kullanıldığı yaş 
aralığıdır. Oyun terapisi 
çocukların yaşadığı hemen 
hemen tüm duygusal ve 
psikolojik sorunlarda etkilidir. 
En çok kullanıldığı alanların 
başında ise şunlar gelir: 

• Davranış sorunları (vurma, 
küfür, çalma vb.) 
• Duygusal sorunlar (öfke, 
kıskançlık, kaygı, depresyon 
vb.) 
• Özgüven, kendini ifade 
etme ve sosyal beceri 
sorunları 
• Uyku, yemek ve tuvalet 
sorunları 
• Okula başlama ve uyum 
sürecinde yaşanan sıkıntılar 
• Güvenli bağlanma sorunları 
• Travma sonrası stres 
bozukluğu 
• Çocukluk dönemi cinsel 
gelişim ile ilgili sorunlar 
• Yas ve kayıp durumları 
• Takıntı bozuklukları 
• Anne-babanın 
boşanmasıyla oluşabilecek 
sorunlar 
• Yaygın gelişimsel 
bozukluklar 
• Dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu 
• Öğrenme güçlüğünün 
desteklenmesi 
• Gece korkuları 
 
Evdeki Oyunlardan  
Farkı Nedir? 
Evde, terapide ya da 
bahçede oynanan oyunun 
temel işlevi aynıdır. Çocuklar 
için oyun, yaşadıkları 
dünyayı, insan ilişkilerini 

Development of  
Play Therapy 
One of the first female 
psychoanalysts, Melanie Klein, 
laid the foundation of today’s 
play therapy in 1919. She first 
observed the healing effect of 
playing on her own children 
and started to implement this 
systematically. Flourishing to 
this day with extensive research 
and multiple implementations, 
play therapy is among the most 
effective therapy techniques. 
There are two prominent models: 
directive and non-directive (child-
based). There is also another 
model in which parents participate 
in the play therapy, which is called 
“filial play therapy.”

When is Play Therapy 
Used? 
Between ages 3 and 11 is the 
period when play therapy is 

used most effectively and most 
frequently. Play therapy is 
effective for almost all emotional 
and psychological problems that 
children may encounter. These are 
the cases when it is most frequently 
used:

• Behavioral problems (hitting, 
swearing, stealing, etc.) 
• Emotional problems (anger, envy, 
anxiety, depression, etc.) 
• Problems of self-confidence, self-
expression and social skills  
• Sleep, eating and excretory 
system disorders 
• Problems concerning starting 
school and adaptation 
• Attachment problems 
• Post-traumatic stress disorder 
• Problems concerning sexual 
development during childhood 
• Mourning and loss 
• Obsession 
• Problems related to parental divorce 
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prova ettikleri doğal bir 
iletişim yoludur. Çocuk 
oyununun üç işlevi vardır:

a) Zihinsel gelişim 
b) Fiziksel gelişim 
c) Duygusal gelişim ve 
duygusal dışavurum

Deneyimli bir oyun terapisti 
ile oynanan oyun c şıkkına 
yani duygulara hizmet 
eder. Terapinin merkezinde 
çocuğun duyguları vardır. 
Terapist, çocuğun öncelikle 
varsa gizlediği ya da 
maskelediği duyguları dışa 
vurmasını sağlayacak zemini 
hazırlar. İyi hazırlanmış oyun 
terapisi odasında bulunan 
her nesne, her oyuncak çok 
iyi düşünülmüştür. Çocuğun 
kullandığı her nesne, her 
oyuncak not edilir. Çocuğun 
oyun oynarken çıkardığı 
sesler, her jesti, her mimiği 

titizlikle kayıt altına alınır 
ve analiz edilir. Tüm kayıt 
ve analizler ailelerle birlikte 
değerlendirilir. 

Oyun Terapisine Ne 
Zaman Başlanmalı? 
Çocuğun yaşadığı olaydan 
sonra terapiye ne kadar 
çabuk gelinirse, terapi süreci 
de o kadar kısa olur. Ancak 
bir travma söz konusu ise 
travmanın en az 10 gün 
geçmişte kalması ve devam 
eden veya tekrarlayan 
bir travma durumunun 
olmaması gerekir. 

Oyun Terapisi Ne  
Kadar Sürer? 
Oyun terapisinin bir seansı 
30-45 dakika arasında sürer. 
Terapi süreci ise çocuğun 
yaşadığı sıkıntının içeriğine, 
yapısına, derinliğine ve 
etkisine bağlı olarak bir 

• Frequent developmental 
disorders 
• Attention deficit 
hyperactivity disorder 
• Support for learning 
disabilities 
• Nyctophobia

How is Play Therapy 
Different from Playing at 
Home? 
The main function of playing 
whether at home, in therapy 
or in a garden is the same. For 
children, playing is a natural way 
of communicating where they 
rehearse the world they live in and 
human relations. There are three 
functions related to children’s play:

a) Mental development

b) Physical development

c) Emotional development and 
emotional expression

Playing with an expert play 
therapist serves the third 
function, that is, the emotions. 
At the heart of therapy is the 
child’s emotions. Therapy forms 
a basis for children to express 
the emotions that otherwise 
they might hide or mask.  Every 
object, every toy found in a 
well-prepared play therapy room 
is well-thought. Every object 
and toy that the child uses are 
noted down. Every sound the 
child makes when playing, every 
gesture and facial expression 
are recorded and analyzed, and 
all recordings and analyses are 
evaluated with the families. 

When Should One Start 
Play Therapy? 
The earlier the therapy starts 
after the child experiences an 
event, the shorter the therapy 
process will be. However, if there 
is a trauma, at least ten days 
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aydan bir yıla kadar devam 
edebilir. Uluslararası Oyun 
Terapisi Organizasyonu’nun 
(PTI) yaptığı son bilimsel 
çalışmalar, oyun terapisinin 
psikolojik sorunlar ve 
belirtiler üzerinde yüzde 71 
oranında olumlu değişim 
sağladığını gösteriyor.

Oyun Odasında Ne Tür 
Oyuncaklar Vardır? 
Aile figürleri, altın paralar, 
anahtar, battaniye (bebekler 
için), arabalar, asker, bıçak, 
biberon, kutu boya, dinozor, 
doktor çantası, fener, 
hayvanlar, silah, kukla, kum 
havuzu, masa oyunları, müzik 
çantası, oyuncak bebekler, 
uçak, ambulans, polis arabası, 
itfaiye aracı vb. oyuncaklar 
oyun terapisinde kullanılan 
başlıca oyuncaklardır. 
“Çocuğumla oyun oynarken 
acaba ben nelere dikkat 

etmeliyim?” diye düşünen 
ebeveynler için de 
önerilerimiz var:

• Anne-baba ile oyun 
oynamak, çocuk için hayat 
boyunca anlamını ve 
değerini koruyacak en keyifli 
aktivitedir.  
• Ne kadar az müdahale 
ederseniz oynanan oyun 
o kadar etkilidir. Çünkü 
müdahale olursa çocuk 
duygusunu ifade etmez.  
• Oyunun hızını ve süresini 
çocuğa göre ayarlayın.  
• Anne-babanın sıkılmasını, 
isteksizliğini çocuk 
hisseder. Bu durumda oyun 
baskı aracına dönüşebilir. 
Olabildiğince eğlenceli olun.  
• Çocuk gelişimine katkısı 
olmayan her oyuncak “fazla” 
ve zararlıdır.  
• Çocuğun kalbine giden en 
güzel yol oyundan geçer.

must pass from the traumatic 
event and there should be no 
recurrent traumatic situation.

How Long Does Play 
Therapy Take? 
One session of play therapy 
lasts 30-45 minutes. It could 
continue for a month to a year 
depending on the problem 
the child is going through, 
its content, structure, depth 
and effect. Recent scientific 
research conducted by Play 
Therapy International (PTI) 
shows that play therapy has a 
positive effect on psychological 
problems and symptoms at the 
rate of 71%.

What Kind of Toys are 
There in the Play Room? 
The primary toys that are 
used in play therapy are, 
among others, parent figures, 
gold coins, keys, blankets (for 
babies), cars, soldiers, knives, 
feeders, paint cans, dinosaurs, 
doctor’s kits, torches, animals, 
guns, puppets, sandboxes, 
board games, music boxes, 
dolls, planes, ambulances, 
police cars, and fire trucks.

We also have suggestions for 
parents who ask what they 
should pay attention to when 
playing with their child/
children.

• Playing with parents is the 
most enjoyable activity for a 
child that will maintain its 
value and meaning throughout 
his/her whole life. 
• The less you intervene 
the more the play becomes 
effective. If there is continuous 
intervention, your child cannot 
express his/her emotions.  
• Adjust the pace and 
duration of the play according 
to your child.  
• If parents get bored or do 
not want to play, the child 
will understand. In these 
cases, playing can become an 
apparatus of oppression. Be as 
amusing as possible.  
• Every toy that does not 
contribute to a child’s 
development is “unnecessary” 
and harmful.  
• The most beautiful road 
that leads to your child’s heart 
passes through the many 
activities of playtime.

Çocuğun yaşadığı 
olaydan sonra terapiye 

ne kadar çabuk 
gelinirse, terapi süreci 
de o kadar kısa olur. 

The earlier the therapy 
starts after the child 
experiences an event, 

the shorter the therapy 
process will be.
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twitter.com/jetgenc

ANADOLUJET 
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AnadoluJet’in 13-25 yaş 
arası gençlere yönelik 

platformu Jetgenç’e üye 
olmak ve fırsatlardan 

yararlanmak için 
jetgenc.net 

adresini ziyaret edin!

ANADOLUJET INVITES 
THE YOUNG 

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

for young between 13-25, 
and benefit from various 

promotions.

Günlük hayatın rutini içerisinde vakit alan 
pek çok uğraş arasında ders çalışmaya, 
öğrenmeye konsantre olamıyor 
musunuz? Atacağınız birkaç basit adımla 
başarıya ulaşmanız hiç de zor değil. 

Is it hard to concentrate on learning 
and studying with many time-
consuming occupations of daily life? A 
couple of simple steps can make this 
a lot easier.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK
LEARNING TO LEARN UĞUR GEZER



Yola çıkarken ve önemli kararlar alırken yapılacak ilk 
hamlenin arkadan gelecek tüm hamleleri de etkileyeceği 
bir gerçek. Ders çalışırken maksimum verimi almanın 
yolu da ilk adımı doğru kurgulamaktan geçiyor. Ders 
çalışırken dikkatinizi toplamayı nasıl başarıyorsunuz, zaman 
planlamanızı hangi programa göre yaptığınızda daha başarılı 
neticeler alıyorsunuz? Bu sorulara ne kadar erken yanıt 
bulursanız o kadar rahat edeceğinizden emin olabilirsiniz. 
Dikkatiniz, dersi “çalışırken” öğrenmek konusunda en 
büyük yardımcınız olacak. Çalışmanızı salt bir ezber 
olmaktan çıkarıp gerçekten öğrenmek istiyorsanız 
dikkatlice ders dinlemeye dikkat etmelisiniz. Peki ders 
çalışırken dikkat nasıl yüksek tutulur? Kısa aralıklarla ders 
çalışın, sıkıntıyla mücadele etmek için derse oyun katın, 
sözel dersleri yüksek sesle okuyun, verimli bir çalışmanın 
ardından kendinizi ödüllendirin.  
 
Zaman Yönetimi
Ders çalışmak aslında ciddi bir zaman yönetimini gerektirir. 
Program yapmak ve ona sadık kalmak son derece 
önemlidir. “Ders çalışmaya ayrılan zaman ne kadar uzun 
olursa o kadar yüksek verim alınır” demek çok da doğru 
sayılmaz. Başarılı bir akademik hayat hedefine ulaşmak 
için derse ne kadar süre ayırdığınız sorusundan ziyade 
günlük yaşamınızı ne kadar dengeli programladığınız önem 
taşır. Ders çalışmaktan kaçınmak, derse oturmayı sürekli 
ertelemek yanlış programın önemli emarelerinden biridir. 
Başarısızlık korkusu ve kötü zaman yönetimi verimli ders 
çalışmanın önündeki en önemli engellerdendir. 

Doğru Çalışma Ortamı
Başarı hikâyelerinde, başarısı anlatılan kişilerin ne kadar zorlu 
ortamlarda çalıştıklarından sıkça bahsedilir. Kimi bir gaz lambasıyla 
çalışmıştır kimi de küçücük bir karton kutuyu kendisine masa 
yapmıştır. Bir başarı hikâyesinde bu tür detaylar ilgi çekici olsa da 
pek çoğumuzun hayatında bu tür mucizeler sık gerçekleşmez. Bu 
nedenle çalışma ortamının sağlıklı olmasını başarının olmazsa 
olmazları arasında sayabiliriz. Çalışma ortamı öğrenmeye ne 
kadar uygun olursa, çalışmadan alınacak verimin çarpanı da o 
kadar büyük olur. Peki nasıl bir çalışma ortamı seçilmeli? İşin sırrı 
sadelikten geçer. Çalışma ortamında dikkati dağıtacak ne kadar az 
obje bulunursa sonuç da o kadar iyi olur.

It is true that the first move when taking a road or making 
important decisions will affect the succeeding moves. To 
have the maximum output when studying, it is significant to 
set up the first step correctly. How do you manage to focus 
your attention when studying, which program of planning 
your time brings the most successful outcomes? The earlier 
you have answers for these questions, the more confident 
you will feel. 
When studying, the most helpful prerequisite for learning is 
attention. If you want your studying to be more than mere 
memorization, if you really want to learn, you need to be 
attentive and listen closely during your courses. So, how 
is it possible to focus attention when studying? Study for 
short periods, include games in your studying to deal with 
problems, read verbal courses aloud, and reward yourself 
after a productive study period.
 
Time Management
Studying requires serious time management. Making 
schedules and abiding by them are vital. It is not true 
that “the more time you spare for studying, the greater 
the output.” In order to reach your goal of a successful 
academic life, it is more important to program your daily life 
in a balanced fashion than to spare more time for studying. 
Avoiding studying or procrastinating are important signs 
that you are not scheduling successfully. Fear of failure and 
bad time management are the most significant obstacles to 
productive studying. 

The Right Studying Environment 
In success stories, it is commonly told how successful 
people worked under compelling conditions. Some worked 
with a gaslight, others used a small cardboard box as a 
table. Even though these kind of details are interesting, such 
miracles do not happen frequently in our lives. Therefore, 
we can say that a healthy studying environment is vital for 
success. The more appropriate the studying environment, 
the more your productivity will multiply. So, what kind of 
studying environment do you need? The knack is simplicity. 
The fewer distractive elements around you in your studying 
environment, the better the result.

Sağlıklı çalışma ortamı 
başarının olmazsa 
olmazlarındandır.  

A healthy studying 
environment is vital for 

success. 
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Spor ve Beslenme
Sportif faaliyetler zihinsel etkinliği arttırmak için 
büyük kolaylık sağlar. Vücuda giriş yapacak oksijenin 
kapasitesini arttırmanın en kolay ve en etkili yolu olan spor 
sayesinde ders çalışırken dikkatinizi daha uzun süre canlı 
tutacağınızdan emin olabilirsiniz. 
Bilim insanlarının üzerinde görüş birliğine vardıkları kesin 
bir konu var; sağlıklı beslenmek beyne büyük katkı sağlıyor. 
Vitamin ve mineral bakımından zengin gıdalar beynin 
sağlıklı çalışması açısından özel bir öneme sahip. Özellikle 
B vitamini bakımından zengin gıdaları ihmal etmeyip, 
beynin ihtiyacı olan çinko gibi mineralleri taze meyve ve 
sebze tüketerek aldığınızda başarıya giden yolda önünüzde 
bir kapı daha açılmış olacak.

Sports and Nutrition
Sports activities ease the way to increased mental 
activity. The easiest and the most effective way to 
increase your capacity for oxygen is to do sports. 
Thanks to sports, you will keep your attention focused 
for longer periods.
There is agreement between scientists: healthy nutrition 
helps and contributes to the better function of the 
brain. Foods rich in vitamins and minerals contribute 
towards the brain working in a healthy fashion. When 
you consume foods especially rich in Vitamin B and 
enrich your body with minerals such as zinc from fresh 
fruits and vegetables, the door leading to success will be 
opened for you.



ANADOLUJET KUZEY KIBRISLI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
 

AnadoluJet, 14-15 Mart tarihlerinde “Jetgenç” Gençlik Platformu’nun da 
tanıtımı amacıyla Kıbrıslı öğrencilerle buluştu. 14 Mart tarihinde Girne 
Amerikan Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi, 15 Mart tarihinde 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 
etkinliklerini gerçekleştiren AnadoluJet, Kuzey Kıbrıslı Jetgenç üyesi 
öğrencilere özel kampanyasının da tanıtımını yapmış oldu. AnadoluJet 
Başkanı Şamil Karakaş’ın “Havacılık Sektörü ve AnadoluJet” sunumu, 
Jet Düşünürler ekibinden THK Üniversitesi Havacılık Yönetimi 4. sınıf 
öğrencisi Ecem Aykut’un kendi öğrenciliği ve Jetgençli olması üzerinden 
yapmış olduğu “Jetgenç” sunumunun ardından finalde, Türk Hava 
Yolları-AnadoluJet Antalya Müdürü Ömer Durna “Kariyer Uçuşu” başlıklı 
sunumu ile gençlere yaklaşan kariyerleri için ipuçları verdi. Program 
boyunca ve finalde çeşitli yarışmalar, çekilişlerle öğrencilere hediyeler ve 
tek yön bilet hediye edildi. Etkinliklere Kuzey Kıbrıslı öğrencilerin ilgisi 
büyük oldu. Özelindeki sunumu ile karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

ANADOLUJET MET WITH STUDENTS FROM NORTHERN CYPRUS
 

AnadoluJet met with students from Northern Cyprus to promote its 
youth platform Jetgenç on March 14 and 15. Hosting events at Girne 
American University and Near East University on March 14 and 
International Cyprus University and East Mediterranean University 
on March 15, AnadoluJet promoted its campaign for Jetgenç member 
students in Northern Cyprus. Followed by the “Aviation Industry and 
AnadoluJet” presentation by AnadoluJet President Şamil Karakaş 
and the “Jetgenç” presentation on the student life and being a Jetgenç 
member by Ecem Aykut, a member of JetMinds team and a senior student 
at THK University Aviation Management, Turkish Airlines-AnadoluJet 
Antalya Manager Ömer Durna gave a presentation titled “Career Flight” 
and provided young students with hints for their impending professional 
life. Highly popular among the students in Northern Cyprus, the event 
included a number of contests and lotteries at the end of which the 
company gifted students various presents and one-way tickets.

YOLCU HAKLARI

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 bilgi-

lere 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.

PASSENGER RIGHTS
Dear Passengers,

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.

HABERLER
NEWS



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

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

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ / CUSTOMER RELATIONS

 

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

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

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

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

PROMOSYONEL ÜCRETLER 
PROMOTIONAL COSTS

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

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

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK
FOR YOUR SAFETY DURING FLIGHT

BAGAJ BİLGİSİ 
BAGGAGE INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

edilirler. any pet carrie

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

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

EVCİL HAYVAN / PETS HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS

HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK-HANDICAPPED PASSENGERS
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FİLO
FLEET

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

B 737 - 800

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

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

ANADOLUJET 
TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASIDIR.

ANADOLUJET 
IS A TRADE MARK 
OF TURKISH AIRLINES.

anadolujet.com

+444 2538 A J E T 0850 333  25 38

Uçak adedi • Quantity: 34
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Eresin Hotels İstanbul’da 
konaklayın, 1.000 Mil’e 
kadar kazanın.
Eresin Hotels İstanbul’da 3 gün ve üzeri 
konaklamalarınız 1.000 Mil, 1 veya 2 günlük 
konaklamalarınız ise konaklama başına 
500 Mil kazandırıyor.

Earn 1,000 Miles for your 
stay at Eresin Hotels 
Istanbul.
Miles&Smiles members will be awarded 
500 Miles per stay to one or two consecutive 
nights. Accommodations of minimum 
3 nights and more will make member 
earn 1,000 Miles.

Have your check-up at Anadolu 
Medical Center and win 
2,000 Miles!
Miles&Smiles members are traveling the globe with the 
Miles they earn by taking care of their health at 
Anadolu Medical Center. Until April 15, 2017, members 
getting check-ups earn 2,000 Miles.

15 Nisan 2017 tarihine kadar Anadolu Sağlık Merkezi’nde 
check-up yaptırarak 2.000 Mil kazanın. Sağlığınızı 
güvence altına alırken, kazandığınız Mil’lerle dünyayı 
keşfe çıkın.

Check-up'ınızı Anadolu Sağlık 
Merkezi'nde yaptırın,
2.000 Mil kazanın!



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
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* 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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