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MİLLÎ MÜCADELENİN
GÜNEŞİ: SAMSUN

GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE: RAMAZAN

ŞİMDİ TAM ZAMANI:
KEMALİYE

BİR ÖMÜR SANAT:
METİN AND

Emsalsiz bir geçmişe sahip,
mütevazı bir liman kenti
Samsun. Tabiatının cömertliği,
Millî Mücadele'deki yeri, göz
alabildiğine uzanan sahili,
mutfağı ve en önemlisi de
konuksever halkıyla gönüllerde
taht kuran bir Karadeniz kenti.

Müslümanların gün doğumundan
gün batımına, Allah aşkı ve rızası
için oruç tuttukları ramazan
ayı, Osmanlı toplumunda
olduğu gibi günümüzün modern
Türkiye’sinde de sadece dinî değil,
aynı zamanda sosyal ve ekonomik
özellikler taşır.

Akademisyen, tiyatro/halk oyunları/
bale konusunda uzman, yazar,
eleştirmen, illüzyonist… Sayısı 50’yi
aşan kitabı ve 1500 kadar makalesiyle
dünyanın saygı duyduğu bir kültürsanat insanı Metin And.

THE SUN OF
THE NATIONAL
STRUGGLE: SAMSUN

FROM THE PAST TO
OUR DAY: RAMADAN

Kışın karla kaplı, yazları ise suya
hasret kıraç toprakların ortasından
dağları yarıp geçen Fırat Nehri,
kıyısına kurulmuş birçok yerleşim
yerine can verir. Aralarında belki de
en müstesna olanı, Fırat suyunun
yeşerttiği dut ve kayısı ağaçlarının
çevrelediği yüzyıllık evleri, çeşmeleri
ve değirmenleriyle, ziyaretçilerini
eski zamanlara götüren Kemaliye’dir.

Samsun is a modest port city
with an unequalled past. It
is one of the Black Sea towns
enshrined in people’s hearts
with the generosity of its nature,
the role it played in the National
Struggle, its shore that extends
as far as the eye can see, its
cuisine, and, most importantly,
its hospitable people.

The month of Ramadan when
Muslims fast from the break of
day until sunset for the sake of
God has not only religious but
also socioeconomic attributes in
modern-day Turkey as it did in
Ottoman society.

NOW IS THE RIGHT
TIME: KEMALİYE
Born in the mountains, passing
through the heart of an arid land
covered in snow in the winter, and
parched in the summer, River Fırat
gives life to many settlements set
up on its banks. Maybe the most
exceptional of them is Kemaliye that
takes its visitors to the days of old
with centennial houses surrounded
by mulberry and apricot trees that
grow with Fırat’s water, full of
fountains and mills.

ART FOR A LIFETIME:
METİN AND
An academic, an expert on theater,
folk dances, and ballet, an author,
critic, illusionist… With over 50
books and 1,500 articles, Metin And
is one of the most revered figures of
arts and culture in the world.
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BAHAR KAPIYI ÇALINCA...

Kapadokya’nın, sıkça sözü geçen güzel
atları dışında bir de güvercinleri var.
Güvercin yetiştiriciliğinin tarih boyunca
yaygın olduğu bu topraklarda, kayalara
oyulmuş güvercin yuvaları ve havada
süzülen sakinlerinin izini sürüyoruz.

JOURNEY TO THE
WORLD OF PIGEONS IN
CAPPADOCIA
Apart from its beautiful horses that
have become a byword, Cappadocia
also has pigeons. In these lands
where pigeon keeping was taken up
extensively throughout history, we are
trailing the traces of the pigeon holes
carved into rocks and their inhabitants
gliding in the sky.

Bahar kokan yabani otların
topraktan yükseldiği mayıs
ayında doğanın keyifli uyanışına
şahitlik eden sofralar lezzet ve
şifa ile doluyor.
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Earth are filled with deliciousness
and healing.
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Kıymetli Misafirlerimiz,

Dear Guests,

Avantajlı fiyatlarla sunduğumuz AnadoluJet ayrıcalığıyla daha
fazla noktaya uçabilmeniz için çalışıyoruz. “Havayolu halkın
yolu” hedefini bir an olsun unutmuyoruz.
Uçağımıza hoş geldiniz!

We are working to offer you more destinations for advantageous
fares with the privileges of AnadoluJet. We always keep our goal
“Airway for the people” close to our heart.
Welcome on board!

Yeni Rotalar
Diyarbakır ve Gaziantep’ten Erbil’e uçuşlarımız ile mesafeleri
kısalttık. Yeniden başladığımız Sabiha Gökçen-Edremit
uçuşlarımıza ek olarak 31 Mayıs itibarıyla Sabiha GökçenDalaman seferlerimizde sizleri ağırlamaktan mutluluk
duyacağız. Antalya, İzmir, Adana ve Gaziantep’ten Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne düzenlediğimiz uçuşlar ile seyahat
seçeneklerinizi çeşitlendirdik. Böylelikle Ankara ve İstanbul
Sabiha Gökçen ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
uçtuğumuz nokta sayısı 6’ya, haftalık frekansımız ise 65’e
ulaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu yeni hatlarımız için
teşekkür ederim. Yeni bağlantılar ve daha fazla frekans için çok
çalışıyoruz. Uçuşlarımız ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı
bilgiye www.anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz.

New Routes
We are bridging distances with our flights to Erbil from Diyarbakır
and Gaziantep. In addition to restarting our Sabiha Gökçen-Edremit
flights, as of May 31, we are glad to welcome you on board our
Sabiha Göçken - Dalaman flights. We increase your travel options
with our flights to the Turkish Republic of Northern Cyprus from
Antalya, Izmir, Adana, and Gaziantep. And so, the number of our
departure destinations for the Turkish Republic of Northern Cyprus
has reached 6 including Ankara and Istanbul Sabiha Gökçen, while
our weekly frequency is now increased to 65. We would like to thank
you for the interest you have shown in our new lines in such a short
time. We are working towards initiating new connections and rising
the frequency of our flights. You can get detailed information on our
flights and services at www.anadolujet.com.

Miles&Smiles’ın 30’uncu Yılı
Türk Hava Yolları konforunu çeşitli avantajlarla buluşturan
Miles&Smiles, 30’uncu yılını sizlerle kutluyor. 30’uncu yıla
özel 30 milyon Mil’in sahibini bulacağı çekilişe katılmak
için üyemiz olmanız yeterli. Her ay 100.000 Mil kazanacak
30 kişiden biri olmak için www.30yearsofsmiles.com web
sitesinde detaylara ulaşabilirsiniz.

30th Anniversary of Miles&Smiles
Presenting the comfort of Turkish Airlines combined with numerous
advantages, Miles&Smiles is celebrating its 30 th anniversary. You
just need to be a member to take part in the 30 th anniversary lottery
in which the winner will get 30 million miles. To be one of the 30
individuals who will win 100,000 miles each month, please visit the
website www.30yearsofsmiles.com for more details.

Anadolu’yu Keşfedin
Dergimizin bu sayısında yer alan; dut ağaçları, konakları,
dünyaca ünlü kanyonuyla Kemaliye ve Kurtuluş Savaşı’ndaki
kilit rolü ile tarihî bir öneme sahip olan Samsun yazıları
mayıs rotanızı belirlemek için size fırsat sunuyor. Birbirinden
güzel fotoğraflar ve eserlerin yer aldığı mayıs sayımızı keyifle
okumanızı dilerim.

Explore Anatolia
In this issue of our magazine, the articles on Kemaliye with its
mulberry trees, mansions, and world-renowned canyon, and Samsun
with its key role in the War of Independence present you the chance
to determine your course for May. I hope that you enjoy our May
issue with photos and essays, one more beautiful than the other.

Ramazan ayının sofralarınıza bereket, yuvanıza huzur
ve afiyet getirmesini dilerim. Sonsuz sevgisiyle bizleri
yetiştiren annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, Kurtuluş
mücadelemizin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı’nızı tebrik ederim.

I wish the month of Ramadan to bring abundance to your tables,
peace, and health for your home. Celebrating Mother’s Day that
honors our mothers who have raised us with endless love, I also
would like to extend my wishes on May 19 Commemoration of
Atatürk and Youth and Sports Day when the first step of our
National Struggle was taken.

Keyifli uçuşlar!

Enjoy your flight!

Bilal Ekşi

Bilal Ekşi

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Deputy Chairman and CEO
ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2019 5

ANADOLU / ANATOLIA
PINK MARTINI TÜRKİYE TURNESİ
PINK MARTINI TURKEY TOUR
Hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan, altın ve
platin plak sahibi müzik grubu Pink Martini, dünya
turnesi kapsamında 14-21 Mayıs tarihleri arasında
Türkiye’nin altı ilinde (Bursa-İstanbul-İzmir-AdanaAnkara-Konya) hayranları ile buluşuyor.
Having a considerable fan base in Turkey, Pink Martini, a band
with golden and platinum records, will be taking the stage in
six cities across Turkey (Bursa, Istanbul, Izmir, Adana, Ankara,
Konya) on May 14-21 within the scope of its world tour.

İNSANIN YENİ GÜNDEMİ
THE NEW HUMAN AGENDA
Akbank Sanat, yeni medya ve dijital sanata odaklanan
“İnsanın Yeni Gündemi/The New Human Agenda” başlıklı
sergiye ev sahipliği yapıyor. Işın Önol ve Livia Alexander
küratörlüğünde gerçekleşecek sergide; Alex Verhaest,
Gäetan Robillard, Larissa Sansour, Lawrence Lek,
Marshmallow Laser Feast, Refik Anadol ve teamLab’in
eserleri yer alıyor. “İnsanın Yeni Gündemi/The New
Human Agenda” sergisi 25 Mayıs’a kadar gezilebilir.
Akbank Sanat is hosting the exhibition "The New Human
Agenda" focusing on new media and digital arts. Curated by Işın
Önol and Livia Alexander, the exhibition will display the works of
Alex Verhaest, Gäetan Robillard, Larissa Sansour, Lawrence Lek,
Marshmallow Laser Feast, Refik Anadol, and teamLab. "The New
Human Agenda" can be seen until May 25.

ÇİZGİ ROMANCILAR ANKARA’DA
CARTOONISTS IN ANKARA
Dream Sales Machine tarafından
2016 yılından bu yana her yıl Kadıköy
Moda'da düzenlenerek on binlerce
ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul
Comics and Art Festival (İCAF), 2526 Mayıs 2019 tarihlerinde “Ankara
Comics and Art Festival” (ACAF) adıyla
Bilkent Center ana sponsorluğunda
düzenleniyor. Festival; çizgi roman,
karikatür, illüstrasyon stant ve sergileri,
canlı grafiti ve mural çalışmaları,
katılıma açık atölye programları,
seminerler ve sanatçı konuşmalarını
içeren; şehir, çizgi dünyası ve farklı
sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı
deneyim alanları sunan bir açık hava
festivali olarak başkentlilerle buluşuyor.
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The Istanbul Comics and Art Festival
(ICAF) held in Moda, Kadıköy since
2016 by Dream Sales Machine
hosting tens of thousands of visitors,
is going to be held with Bilkent
Center as the main sponsorship on
May 25-26 as the “Ankara Comics
and Art Festival” (ACAF). The
festival is brought to Istanbulites
as an outdoors festival presenting
creative experience areas on urban
living, doodling, and a variety of
disciplines along with booths and
exhibitions of comic strips, cartoons,
illustrations, live graffiti, mural
shows, free workshops, seminars and
talks with artists.

ANADOLU / ANATOLIA
İNANCIN TEMELİNDEKİ SANAT
ART AT THE CORE OF BELIEF
Cermodern, gazeteci yazar Hıfzı Topuz’un Afrika
seyahatlerinden ve makalelerinden derlediği
“Büyülü Afrika” kitabından esinlenilerek bir
araya getirilmiş eserlerden oluşan geniş seçkiyi
sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide yer alan,
Afrika’nın geleneksel kültür ve felsefesinden
ilhamla üretilen 500’e yakın birbirinden özel maske
23 Haziran tarihine kadar görülebilir.
Cermodern is presenting an expansive selection of
works brought together with the inspiration from the
book "Enchanting Africa" by journalist and author Hıfzı
Topuz. The book is compiled of Topuz’s travelogues and
columns. The exhibition of approximately 500 special
masks inspired by the traditional cultures and traditions
of Africa can be seen until June 23.

SİDE’DE KLASİK MÜZİK ZİYAFETİ
CLASSICAL MUSIC FEAST IN SIDE
Antalya, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Side Antik
Tiyatrosu’nda “Türk Rus Klasik Müzik Festivali”ne ev
sahipliği yapıyor. 3 bin yıllık Side Antik Tiyatrosu’nun
etkileyici atmosferinde gerçekleşecek olan festivalin genel
sanat yönetmenliğini Rusya'nın en önemli ödüllerinden
“Ulusal Kültür Mirası” ödülü sahibi ve günümüzün en
büyük keman sanatçıları arasında yer alan maestro
Vladimir Spivakov yapacak. Festivalin daimi orkestrası ise,
uluslararası ödülleri ile tanınan Moskova Virtüözleri Oda
Orkestrası. Dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl
Say’ın solistliğinde, Mozart’ın "12. Piyano Konçertosu"nun
sanatseverlerle buluşacağı festivalde müzikseverler
Rusya’nın en başarılı flüt sanatçısı Sergey Zhuravel’i de
dinleyebilecek.
Antalya is hosting the “Turkish Russian Classical Music
Festival” at the Side ancient theater on May 7-11. To be held in
the impressive atmosphere of the 3,000-year-old Side ancient
theater, the festival’s general art director is Maestro Vladimir
Spivakov, one of the greatest violinists of our times and the
recipient of the National Cultural Heritage award, one of
Russia’s most important distinctions. The festival’s permanent
orchestra is the Moscow Virtuosi Chamber Orchestra,
renowned for its international awards. Those in attendance
will have the chance to enjoy Mozart's "12 th Piano Concerto"
performed by Fazıl Say, the world-renowned Turkish pianist
and composer, and to listen to Sergey Zhuravel, one of the most
successful flutists in Russia.
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ANADOLU / ANATOLIA
RAMART PLATFORM 2019: FECR
RAMART PLATFORM 2019: FAJR
Sanata yeni bir bakış açısı
ile geleneksel ve çağdaş
sanatların ilk kez bir
araya geleceği “RAMART
PLATFORM” Ramazan’da
Sanat, “FECR” teması ile
22 ülkeden 99 sanatçıyı,
4-13 Mayıs tarihleri
arasında Türk ve İslam
Eserleri Müzesi’nde bir
araya getiriyor.
Bringing together
traditional and
contemporary arts with a
new outlook, “RAMART
PLATFORM” presents the
artwork of 99 artists from
22 countries in Ramadan
with the “FAJR” theme at
the Turkish and Islamic
Arts Museum on May 4-13.

“TÜYAP SANAT KOLEKSİYONU SEÇKİSİ” İKÜSAG’DA
A SELECTION FROM TUYAP ART COLLECTION AT IKUSAG
2018-2019 sanat sezonunun
yedinci sergisinde, İstanbul Kültür
Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG)
13 sanatçının eserlerinden oluşan
“TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi”ni
sanatseverlerle buluşturuyor. İKÜ
Ataköy Yerleşkesi'nde bulunan
İKÜSAG’da heykel ve ağırlıklı olarak
yağlı boya resimlerden oluşan 18
eserin yer aldığı sergi, 10 Mayıs Cuma
gününe kadar ziyaret edilebilecek.
In the 7th exhibition of the 2018-2019
art season, Istanbul Kültür University
Art Gallery (İKÜSAG) presents "A
Selection from TUYAP Art Collection"
that consists of the artwork of 13
artists. The exhibition featuring 18
works of art, mainly sculptures and oil
paintings, will take place at İKÜSAG
located in the İKÜ Ataköy Campus until
Friday, May 10.
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ANADOLU / ANATOLIA
MÜREKKEPTEN
OUT OF INK

Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Mürekkepten: Çin Güncel
Sanatından Yorumlamalar”, mürekkep resim geleneğinin
farklı yorumlarına odaklanıyor. Çalışmalarını Çin’de
sürdüren 13 sanatçının sergide yer alan çalışmaları,
kâğıt, fırça ve mürekkep gibi geleneksel malzemelerin
kullanımından öte mürekkebin kültürel ruhunu taşıyor.
Küratörlüğünü Karen Smith’in yaptığı sergideki yapıtlar;
manzaralar, doğal formlar, doğadan alınmış tekil veya
karşılaştırmalı öğeler ve kaligrafinin rolü gibi mürekkep
resminin alışılageldik konularını yansıtıyor. Uzun
uygarlık tarihi boyunca Çin kültürünün dinamik nabzı
olmuş mürekkebe dair gelecek olasılıklara katkıda
bulunan sanatçıların eserleri 28 Temmuz’a kadar
görülebilir.
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The new exhibition at the Pera Museum, "Out of Ink:
Interpretations from Chinese Contemporary Art" focuses
on the various interpretations of the ink painting tradition.
The work of 13 contemporary artists working in China today
does not necessarily rely upon conventional materials – ink,
paper, or brush - but encapsulates the cultural spirit of ink.
The artwork in the exhibition curated by Karen Smith echoes
content familiarly seen in ink painting, such as landscapes or
natural forms, single or juxtaposed elements from the natural
world, as well as dealing with the role of calligraphy. The
exhibition featuring artists who have made a contribution to
the future possibilities of a medium that has been the dynamic
pulse of the nation’s culture throughout its long history can be
seen until July 28.

ANADOLU / ANATOLIA
İSTİKLAL
INDEPENDENCE

Türkiye İş Bankası Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün
liderliğinde yürütülen Millî Mücadele’nin 100’üncü
yılında “İstiklal” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.
Millî mücadele'nin 1.000’e yakın belge, fotoğraf,
film ve objeyle anlatıldığı sergide ziyaretçiler yüz
yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediliyor. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü,
silah arkadaşlarını, Millî Mücadele’nin isimsiz
kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı
ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; “On Yıllık
Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”,
“Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”,
“İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölümde bilgi
ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor. “İstiklal” sergisi,
sene sonuna kadar Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası
Müzesi’nin giriş katında gezilebilecek. Girişi ücretsiz
olan müze, pazartesi günleri hariç, her gün 10.00-18.00
saatleri arası ziyaret edilebilir.
ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2019 14

Türkiye İş Bank Museum is hosting the exhibition entitled
"Independence" in celebration of the centennial anniversary
of the National Struggle led by Mustafa Kemal Atatürk.
Relaying the National Struggle with almost 1,000
documents, photos, films and objects, the exhibition extends
a centennial journey back in time. Prepared to commemorate
the founder of the Republic of Turkey Mustafa Kemal
Atatürk, his brothers-in-arms, and the Anatolian people, the
nameless heroes of the National Struggle, once again with
respect and gratitude, the exhibition presents information
and documentation in six sections: Ten-Year-War, Treaty
and Occupation, Resistance and Turkish Revolutionaries,
Regular Army and Territory Defense, Justice and Assault,
Independence and Republic. The exhibition "Independence"
can be seen at the ground floor of Türkiye İş Bankası
Museum in Eminönü until the end of the year. The museum
can be visited free of charge and is open every day of the week
except Monday between 10.00 and 18.00.

ANADOLU / ANATOLIA
ÜÇ BÜYÜK YÖNETMEN KADIKÖY’DE
THREE GREAT DIRECTORS AT KADIKÖY

Sinema tarihine damga vuran üç büyük yönetmenin
eserlerinin yer aldığı “Üç Büyük Yönetmen: BergmanDe Sica-Wenders” gösterimi, 30 Mayıs tarihine
kadar İstanbul’un en eski ve güzel bağımsız sinema
salonlarından biri olan Kadıköy Sineması’na konuk
oluyor.
Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin, İsveç
Başkonsolosluğu, Goethe Institut, Swedish Institute,
Wim Wenders Vakfı, Bergman 1918-2018, Cineteca di
Bologna ve Başka Sinema iş birliğiyle gerçekleştireceği
"Üç Büyük Yönetmen" programında, Yeni Alman
Sineması’nın kurucularından Wim Wenders, İtalyan
Yeni Gerçekçilik akımının önde gelen temsilcilerinden
Vittorio De Sica ve geçen yıl doğumunun yüzüncü yılı
kutlanan İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ın en önemli
filmlerinden bazıları yer alıyor.
21 filmden oluşan seçki Mayıs ayı boyunca salı, perşembe
ve pazar günleri Kadıköy Sineması’nda seyirciyle
buluşacak. Her filmin tek gösterimi yapılacak ve filmler
orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.
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The screenings of “Three Great Directors: Bergman-De
Sica-Wenders” showcasing the masterpieces of the three
great directors who left their mark on the history of
cinema, will take place at Kadıköy Movie Theater, one of
the oldest and most beautiful stand-alone movie theaters
of Istanbul, until May 30.
To be held by Kadıköy Municipality Sinematek/Sinema
Evi in collaboration with the Consulate General of
Sweden, the Goethe Institute, the Swedish Institute, Wim
Wenders Foundation, Bergman 1918-2018, Cineteca di
Bologna, and Başka Sinema, the “Three Great Directors”
program features some cult movies by Wim Wenders, the
founder of the New German Cinema; Vittorio De Sica, the
leading figure of the Italian neorealist school of cinema;
and Swedish director Ingmar Bergman whose centennial
birth anniversary was celebrated last year.
Consisting of 21 movies, the selection will be presented to
audiences on Tuesdays, Thursdays, and Sundays during
May at Kadıköy Movie Theater. All movies will be screened
only once in their original language with Turkish subtitles.

BÜYÜK GÖÇ
THE GREAT MOVE
GÖKÇEN ATA

ALİ CALKAN MENEKŞE

Dünyada en çok ülkeye uçan Türk Hava Yolları, 90
milyon yolcu kapasiteli ilk fazı 42 ay gibi rekor bir
sürede tamamlanan İstanbul Havalimanı’na dünya
sivil havacılık tarihinin en büyük göçü ile yine rekor
bir sürede taşındı. Bu, bir havayolu şirketinin yer
değişikliği değil, sivil havacılık sektöründe küresel
değişiklikler yapacak yeni bir sayfanın açılışı.

Flying to more countries than any other airline in the world,
Turkish Airlines moved to Istanbul Airport, completed in
a record-breaking period of 42 months, with the biggest
moving operation in the history of global civil aviation in a
record-breaking time. This is not a change in location for an
airline company; but it’s the turning of a new page which
will bring about global changes in the civil aviation industry.

İstanbul Havalimanı’nın ilk
fazı 29 Ekim 2018’de, T.C.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan tarafından
açıldıktan sonra Türk Hava
Yolları yeni evi olan bu dev
limandan uçuş icra etmeye
başlamıştı.
Asıl taşınma öncesinde de
fiziki varlıklarının yüzde
26’sına tekabül eden ve
operasyonel anlamda
kritik önem taşıyan çeşitli
birimlerini Büyük Göç
öncesinde yeni evine
yerleştirmiş, kalanları
da büyük göçe peyderpey
hazırlamıştı.
Zaman hızla geçti ve
Büyük Göç günü geldi.
Dev operasyon için kollar
sıvandı ve özel eğitim almış
1800’den fazla personel; üstü
açık ya da tenteli yüzlerce
tır, vinçler, forkliftler,
konteynırlar ve envaiçeşit

alet edevat ile işe koyuldu.
Karşılarında 33 futbol sahası
büyüklüğünde ve yaklaşık
50 bin ton ağırlığında 10
bin parçadan fazla malzeme;
ellerinde ise tüm bu
malzemeyi taşımak için 45
saatlik kısıtlı bir süre vardı.
“Sıradan bir ev taşımak bile
birçoğumuz için dünyanın
en yorucu ve sinir bozucu
işlerinden biridir. Ama böyle
dev bir göçte görev almak,
yönetmek ve hatta izlemek
bile heyecan verici bir iş.”
diyordu bir Türk Hava Yolları
çalışanı.
Büyük Göç 5 Nisan Cuma
sabahı saat 03.00’te başladı.
Operasyonun en yoğun
olduğu 6 Nisan sabahı saat
02.00 ile 14.00 arasında
Atatürk Havalimanı ve
İstanbul Havalimanı tüm
tarifeli yolcu uçuşlarına
kapatıldı.

After the opening of the first
phase of Istanbul Airport by the
Republic of Turkey President H.E.
Recep Tayyip Erdoğan on October
29, 2018, Turkish Airlines started
operating flights from this giant
hub which is its new home.
Before the actual moving
operation, the airline transferred
various units, which comprised
nearly 26% of its physical assets
and bore critical importance for its
operations, to its new home and
prepared the rest, in part, for the
great move.
Time flew fast and the day for the
Great Move arrived. The airline
embarked on an operation with
over 1,800 personnel with special
training; hundreds of open or
covered trucks, cranes, forklifts,
containers, vehicles, and tools
of all kinds. The vehicles had to
carry more than 10,000 articles
(as big as 33 football fields in size
and nearly 50 thousand tons in

weight) and they had to do it in a
limited time of 45 hours.
“For most of us, moving to a new
home is one of the most annoying
and tiresome chores in the world.
But it’s a great excitement to
partake in, manage, or even
witness such a giant move,” says a
Turkish Airlines employee.
The Great Move began on Friday
morning April 5, at 3 a.m. The
busiest time of the operation was
between 2 a.m. and 2 p.m. on
April 6, during which Atatürk and
Istanbul Airports were closed to all
scheduled passenger flights.
This gigantic operation was
planned in line with logistics
engineering, the personnel
responsible for the move was
trained, and the materials were
barcoded. From the 44-ton
aircraft pushback tugs to the
precision tools of various shapes
and sizes, all the gear and and
equipment of Turkish Airlines
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5 Nisan saat 03.00'te başlayan taşınma operasyonu için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Dünya sivil havacılık tarihinin en
büyük nakil operasyonunu gerçekleştiriyoruz." dedi.
“We’re carrying out the biggest moving operation in the history of global civil aviation,” said Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee M. İlker Aycı
about the operation which began at 3 a.m. on April 5.

20 ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2019

2

Havalimanı Kodları Değişti
29 Ekim 2018’deki ilk etap
açılışının ardından bayrak
taşıyıcının tarifeli ek seferler
gerçekleştirdiği İstanbul
Havalimanı ISL kodu ile
temsil ediliyordu. Büyük Göç
sonrası IATA kodları değişimi
gerçekleşti ve 6 Nisan günü
03.00 itibarıyla Atatürk
Havalimanı’nın IST kodu
İstanbul Havalimanı’na verildi.
Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının
gerçekleşeceği Atatürk
Havalimanı ise ISL kodunu aldı.
Airport Codes Changed
Istanbul Airport, where the flag
carrier has operated additional
scheduled flights since the opening
of the first phase on October 29,
2018, used the code “ISL.” After
the Great Move, IATA confirmed
changing the codes and, as of 3
a.m. on April 6, Atatürk Airport’s
code “IST” was given to Istanbul
Airport while Atatürk Airport will
keep the code “ISL” for cargo and
VIP flights.
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Dev operasyon tam bir
lojistik mühendisliği olarak
planlanmış, taşınmada
görev alacak kişilere
eğitimler verilmiş, taşınacak
malzeme barkodlanmıştı.
44 ton ağırlığındaki uçak
çekme aracından irili ufaklı
hassas aletlere kadar Türk
Hava Yolları’nın 5 bin tır
hacmindeki her türden eşya
ve teçhizatı araçlara yüklendi
ve yeni evine doğru yola çıktı.
Bu yükü taşıyan tırların kat
ettikleri toplam mesafe ise
400 bin kilometreyi buldu.
Yani dünyanın çevresini 10
kez dönmeye eşdeğer bir yol
kat ettiler.
Başlangıçta operasyonun 45
saat sürmesi planlanmıştı
ama işler sahada hızlı

yürüdü; ilk altı saati içinde
operasyonun %38’i; 27
saatlik süre zarfında ise
yaklaşık %70’i başarıyla
tamamlandı ve taşınma
süreci planlanandan daha
erken bir vakitte, 6 Nisan
sabahı saat 10.00 itibarıyla
tamamlandı.
Bu sırada uçaklar da
büyük göçe katıldılar. Türk
Hava Yolları’nın Atatürk
Havalimanı’nda bulunan
146 uçağı, kısa bir intikal
uçuşu yaparak İstanbul
Havalimanı’na ulaşırken
dış hat seferlerinden dönen
uçakların da katılmasıyla
bayrak taşıyıcının 22 uçağı
İstanbul Havalimanı’na iniş
yaptı ve böylece tüm filo yeni
evine yerleşti.

(about 5,000 trucks in volume)
were loaded into vehicles and
taken to their new home. The
trucks in this operation covered a
total of nearly 400,000 kilometers
in distance, which equals 10 laps
around the world.
At first, the operation was
planned to last 45 hours, but
things proceeded quicker on the
field: 38% of the operation was
completed in the first six hours
of the operation, and about 70%
in a 27-hour period. Overall, the
moving operation was completed
earlier than planned, around 10
a.m. on April 6.
The aircraft were also moving.
146 Turkish Airlines aircraft at
Atatürk Airport made a short
ferry flight to Istanbul Airport.
Once joined by the aircraft

3

Büyük Göç, aylar öncesinden yapılan
hazırlıklarla ve taşınma öncesinde
eğitim almış kişilerle planlanandan
daha kısa sürede tamamlandı.
The Great Move was completed
more quickly than planned thanks to
preparations months in advance and
the trained personnel.

returning from international
flights, the national flag carrier
landed 22 aircraft at Istanbul
Airport, bringing the entire fleet
to its new home.
The first flight after the
Great Move was for Ankara
The first flight Turkish Airlines
operated from its new home at
Istanbul Airport was bound for
the capital –not unlike its first
domestic flight 86 years ago.
Flight TK2154 took off at 2 p.m.
from Istanbul Airport to Ankara
Esenboğa Airport with 172
passengers and 8 flight personnel
on an aircraft with the tail number
“TC-JSY.”
Turkish Airlines Chairman of
the Board and the Executive
Committee M. İlker Aycı
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Atatürk Havalimanı'ndaki taşınma
operasyonunu, Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi
Başkanı M. İlker Aycı, Genel Müdür
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bilal Ekşi ile birlikte pek çok yönetici
gece boyu titizlikle takip etti.
The moving operation at Atatürk
Airport was meticulously monitored
by Turkish Airlines Chairman of the
Board and the Executive Committee M.
İlker Aycı, Deputy Chairman and CEO
Bilal Ekşi, and many executives.

5

Büyük Göç sonrası ilk uçuş
Ankara’ya yapıldı
Türk Hava Yolları’nın yeni
evi İstanbul Havalimanı’ndan
düzenlediği ilk uçuş,
86 yıl önceki ilk yurt içi
uçuşunda olduğu gibi yine
başkenteydi. TK2154 sayılı
bu ilk seferde 172 yolcu ve
sekiz mürettebatı taşıyan
TC-JSY kuyruk tescilli
uçak, saat 14.00’te İstanbul
Havalimanı’ndan Ankara
Esenboğa Havalimanı’na
havalandı.
Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu ve İcra Komitesi
Başkanı M. İlker Aycı
taşınma sonrasında
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düzenlenen bu ilk uçuşu
“Türk Hava Yolları olarak
çok büyük başarılara
imza atacağımız yepyeni
bir döneme bugün tam
manasıyla başlangıç
yapıyorken, bu startı bir
nostalji ile vermiş olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Malum, 86 yıl önce ilk
yurt içi uçuşumuzu yine
Ankara’ya gerçekleştirmiştik,
bugünse yeni evimizde
yepyeni bir serüvenin
kapılarını açıyor ve
ilk uçuşumuzu yine
başkentimize düzenliyoruz.
Önümüzdeki süreçte
daha nice 86 yılları geride

commented on the first flight
after the moving operation and
said, “We’re happy to truly begin
a new era in which we will make
great achievements as Turkish
Airlines. We’re also happy to make
a nostalgic start to this journey.
As you may now, 86 years ago, we
operated our first domestic flight
to Ankara. Today, we’re embarking
on a new adventure in our new
home and operating our first
flight to our capital once again. In
the future, we will be celebrating
many anniversaries in the years
to come; as the entire Turkish
Airlines family, we experience the
pride of waving our red flag all
around the world thanks to the

opportunities provided to us by
this spectacular ‘Monument of
Victory’.”
Around the same time as the
first domestic flight to Ankara,
the first international flight was
operated to Paris and the first
return flight came back from
Miami.
Saying goodbye to Atatürk
Airport
Having witnessed all milestones
and progress since the foundation
of Turkish Airlines, the veteran
Atatürk Airport doubtlessly
had an important place in the
history, heart, and memory of
the national flag carrier. When

bırakırken, yeni evimizin,
bu muazzam ‘Zafer Anıtı’nın
sağladığı imkânlarla
birlikte al bayrağımızı
dünyanın her bir köşesinde
dalgalandırmanın
gururunu, Türk Hava Yolları
ailesi olarak hep birlikte
yaşıyor olacağız.” sözleriyle
ifade etti.
İç hatlarda Ankara’ya
düzenlenen ilk uçuşun
ardından aynı saatlerde
ilk yurt dışı seferi de
Paris’e yapılırken ilk
dönüş uçuşunu da Miami
seferini tamamlayan uçak
gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı’na veda
Türk Hava Yolları’nın
kuruluşundan başlayıp
tüm dönüm noktalarına
ve gelişimine şahitlik eden
emektar Atatürk Havalimanı,
bayrak taşıyıcının tarihinde,
gönlünde ve hafızasında
şüphesiz önemli bir yer
tutuyordu. Ayrılık vakti
gelince Türk Hava Yolları 1933
yılında doğduğu eve bir veda
düzenledi. Her kademeden ve
farklı coğrafyalardan toplam
96 çalışanın katıldığı bu
veda uçuşunu gerçekleştiren
TK 6940 sefer sayılı uçak,
yaklaşık 10 dakikalık bir

it was time to say goodbye,
Turkish Airlines organized a
farewell event for the home it
was born to in 1933. Attended
by 96 employees from all ranks
and places, this farewell flight
(with the number TK6940)
flew for about 10 minutes and
landed at Istanbul Airport, the
new hub of aviation, with its
loyal employees. A short film
of the flight was produced and
released on social media. The
names of all current employees
of Turkish Airlines, who have
brought the airline to where it
is today, were also included in
this film.

The last commercial flight
from Atatürk Airport
The last passenger flight operated
by Turkish Airlines from Atatürk
Airport was the IstanbulSingapore flight at 2 a.m. on the
night of April 6.
Signifying an end to the global
carrier’s successful journey at
Atatürk Airport, this last flight
garnered a lot of attention
from the passengers. Carrying
319 passengers and 18 flight
personnel, the aircraft with the
tail number “TC-JJY” was sent
off by Turkish Airlines Chairman
of the Board and the Executive
Committee M. İlker Aycı. He

Türk Hava Yolları, Büyük Göç öncesinde dünyanın dört bir yanından çalışanlarının katıldığı bir "veda uçuşu" gerçekleştirdi.
Before the Great Move, Turkish Airlines operated a farewell flight attended by employees from all across the world.
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33

hours

Our New
Home

saat

Yeni
Evimiz

Büyük göçün
tamamlanma süresi
The duration of the
Great Move

500

Uçak Kapasitesi
Aircraft Capacity

Million square meters
The total surface area of the
airport

Milyon metrekare
Dünyanın tek çatı altındaki en
büyük terminal binası
Million square meters
The world’s biggest terminal
building under one roof

200

millions

Milyon metrekare
Havalimanının toplam arazi
büyüklüğü

1,4

milyon

76

Tüm fazlar tamamlandığında erişilecek yolcu
kapasitesi

Passenger capacity once
all phases are complete
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uçuşun ardından emektar
çalışanları ile havacılığın
yeni merkezi İstanbul
Havalimanı’na iniş yaptı.
Uçuşun kısa bir filmi de
hazırlanarak sosyal medyada
paylaşıldı. Türk Hava Yolları’nı
bugünlere taşıyan tüm mevcut
çalışanlarının adları da filmin
jeneriğinde yer aldı.
Atatürk Havalimanı’ndan
Son Ticari Uçuş
Türk Hava Yolları’nın Atatürk
Havalimanı’ndan icra ettiği
son yolcu seferi, 6 Nisan gecesi
saat 02.00’de düzenlenen
İstanbul-Singapur uçuşu oldu.
Küresel taşıyıcının Atatürk
Havalimanı’ndaki başarılı
serüvenini sonlandırdığı bu
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son uçuşuna yolcuların da
ilgisi büyüktü. 319 yolcu ve
18 mürettebatın bulunduğu
TC-JJY kuyruk tescilli
uçağı uğurlayan Türk Hava
Yolları Yönetim Kurulu
ve İcra Komitesi Başkanı
M. İlker Aycı, son ticari
uçuşu hüzünlü bir ifade ile
özetledi: “86 yıllık evimize
veda ederken, Singapur’a
düzenlediğimiz bu tarifeli
uçuşla yolcularımızı son
kez, bizim için çok özel
olan bu tesisten uçağımıza
uğurladık. Kimi mekânlar
için derler ya hani, dili olsa
da konuşsa diye… İşte şu
anda Atatürk Havalimanı
ile ilgili bizim tam olarak
hissettiğimiz de bu…”

summarized the last commercial
flight with somber words, “As
we say goodbye to our home of
86 years, we’re seeing off our
passengers on this scheduled flight
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to Singapore from this very special
facility for the last time. You know
the saying, ‘If these walls could
talk’ -this is exactly how we feel
about Atatürk Airport.”

Bayrak taşıyıcı havayolunun Atatürk Havalimanı'ndan 86 yıldır icra ettiği
seferlerinin sonuncusu İstanbul-Singapur uçuşu oldu. Uçuşun kuleden onayını
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan ile Türk Hava
Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi birlikte verdi.
The flag carrier operated flights from Atatürk Airport for 86 years. The last one was
an Istanbul-Singapore flight. The flight’s air control confirmation was given by the
Republic of Turkey Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan
and Turkish Airlines Deputy Chairman and CEO Bilal Ekşi.
Taşınmanın tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları'nın İstanbul
Havalimanı'ndan seferleri 6 Nisan saat 14.00 itibarıyla başladı. İlk yurt içi
uçuş Ankara'ya yapıldı.
After the completion of the move, Turkish Airlines’ flights from Istanbul Airport
began at 2 p.m. on April 6. The first domestic flight was operated to Ankara.

MİLLÎ MÜCADELENİN GÜNEŞİ

SAMSUN

THE SUN OF THE
NATIONAL STRUGGLE
ASLI BORA

Emsalsiz bir geçmişe sahip, mütevazı bir
liman kenti Samsun. Tabiatının cömertliği,
Millî Mücadele’deki yeri, göz alabildiğine
uzanan sahili, mutfağı ve en önemlisi de
konuksever halkıyla gönüllerde taht kuran bir
Karadeniz kenti.
Samsun is a modest port city with an unequalled
past. It is one of the Black Sea towns enshrined in
people’s hearts with the generosity of its nature, the
role it played in the National Struggle, its shore that
extends as far as the eye can see, its cuisine, and,
most importantly, its hospitable people.

NEJDET DÜZEN
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Hititlerin güzide şehriymiş
bir zamanlar Samsun. Antik
Çağ’da Ege’nin denizci
kavmi Miletos’un kolonisi
olmuş; Amisos adını almış.
Bir zaman Amazonlarla
anılmış. Samsun’un tarih
içindeki görkemli seyrini
kısa bir yazıyla aktarmak ne
mümkün! Ama bu serüvenin
19 Mayıs 1919’da bambaşka
bir anlam kazandığını
söyleyebiliriz. O tarihten
sonra Samsun, “Güneşin
doğduğu şehir”, “Atatürk’ün
şehri” olmuş.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, “Nutuk” adlı eserine
“1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu
günü Samsun’a çıktım.”
cümlesiyle başlar. Aklımda
bu cümleyle, aydınlık bir
mayıs sabahı, Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını
Samsun’a getiren Bandırma
Vapuru’na yöneliyorum. Millî
Mücadele’nin kahramanlarını
Samsun’a getiren Bandırma
Vapuru’nun beni de o
zamanlara götürmesini
diliyorum. Aslına uygun
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olarak kapsamlı bir
onarımdan geçirilip müzeye
dönüştürülmüş hâliyle sadece
Bandırma Vapuru değil içinde
bulunduğu Millî Mücadele
Parkı ve Açık Hava Müzesi
de bu dileğimin gerçek
olması adına yardım ediyor
bana. Millî Mücadele’nin
çarpıcı anlarından oluşan
anıtlar, yazıtlar, seramik
rölyefler bu günlerin ruhunu
her adımda hissettiriyor.
Bandırma Vapuru’nun
ardından, 19 Mayıs 1919
sabahında Atatürk ve silah
arkadaşlarının Samsun’a
çıkış ânını sembolik olarak
canlandıran “Kurtuluş
Yolu”na yöneliyorum.
Kurtuluş Yolu, Atatürk ve
arkadaşlarının Samsun’a ilk
adımı attığı tarihî iskelenin
yeniden yapılmasıyla
hazırlanmış. Samsun’a ayak
bastıkları an, iskelenin
üzerinde, balmumu tekniğiyle
yapılmış heykellerle
görselleştirilmiş. Kurtuluş
meşalesinin ilk kıvılcımının
aydınlattığı, tarihe yön
veren kahramanların çağına

Samsun was once the affluent
city of the Hittites. In
antiquity, it was colonized
by Ionians from Miletus, the
seafarer peoples of the Aegean
and was named Amisos. It has
been commemorated in history
as the home of the Amazons.
Is it possible to elucidate, in
an article such as this, the
effulgent advance of Samsun
through history? It would
arguably not be in vain to say
that this adventure found a
whole different meaning on
May 19, 1919. From that date
onwards Samsun became “The
City Where the Sun Rises”,
“Atatürk’s City”.
The founder of the Republic of
Turkey, Mustafa Kemal Atatürk
starts “The Great Speech”
with this line, “I set foot in
Samsun on 19 May, 1919.”
With this line on my mind, on
a luminous May morning, I
head over to the SS Bandırma
that brought Mustafa Kemal
Atatürk and his brothers-inarms to Samsun. I wish the
SS Bandırma that brought the
heroes of the National Struggle

to Samsun could take me back
to those times. The ferry has
been extensively renovated
according to its original plans
and turned into a museum and
the National Struggle Park
and the Open Air Museum
where the ferry is housed make
my dream come true. Relaying
the dramatic moments
of the National Struggle,
monuments, inscriptions,
and ceramic reliefs make you
feel the spirit of those days
at every step. Following the
SS Bandırma, I head over
to “Kurtuluş (Salvation)
Road” where the landing of
Atatürk and his comrades in
Samsun on the morning of
May 19, 1919 is symbolically
reenacted. The Kurtuluş
Road is a reconstruction of
the historical jetty on which
Atatürk and his comrades
first set foot in Samsun. The
instant they landed in Samsun
is visualized with wax statues.
Having reached out to the era
of the heroes that steered the
course of history with the first
sparkle of the salvation torch,

uzanmışken, Karadeniz’in
hırçın dalgalarının sesi
beni yeniden şehrin ritmine
katılmam konusunda
harekete geçiriyor.
Amazonların yurdu
Mitolojik evrenin gözü
pek kadın savaşçıları
Amazonların yurdu olarak
da anılıyor Karadeniz’in
bu kıyısı. Ben de efsaneler
çağından payıma düşeni
almak için bu şehrin
yerlisi olduğuna inanılan
Amazonların adını taşıyan
Amazon Adası’nda alıyorum
soluğu. Amisos Tepesi’nin
yamacına kurulmuş bu
ada Amazonların yaşadığı
dünyayı günümüze taşıyor.
Adanın girişinde yer alan
devasa Amazon heykeli
ile biri bir yanında, biri
diğer yanında Amazon
heykelleri Karadeniz’in
enerjisi hiç tükenmeyen

maviliği eşliğinde göz alıcı
bir görünüme bürünmüş.
Aslan heykellerinin içine girip
efsane kadınların devrine
ilişkin bilgilere ulaşıyor,
aslanın ağzında şehrin
parlak mavi manzarasına
dalıp gidenlerin arasına
karışıyorum. Amazonların
köy hayatının yansıtıldığı
kısımda balmumu heykellerle
yapılan canlandırmalar bir
masal içinde geziyormuşum
hissi uyandırıyor bende.
Amazon Adası’nın gerçeküstü
havasından uzaklaşmadan
Batı Park’tan teleferikle
Amisos Tepesi’ne geçiyorum.
Amisos, şehrin bilinen
en eski yerleşim bölgesi;
burada yapılan arkeolojik
çalışmalarda mezar odaları
ve iki tümülüs tespit
edilmiş. Günümüzde düş
gibi Karadeniz manzarası,
tarihî dokusu ve şifalı temiz
havasıyla Amisos Tepesi

the sound of peevish waves of
the Black Sea mobilize me to
rejoin the rhythm of the city.
The land of the Amazons
This Black Sea shore is referred
to as the land of the Amazons,
the dauntless women warriors
of the mythological universe.
In no time flat, I get to
Amazon Island, named after
the Amazons who are believed
to be the indigenous folks of
this city to get my share of
the era of legends. Situated
near the slope of the Amisos
Hill, this island brings the
past world of the Amazons to
the present. At the entrance,
the giant Amazon statue and
the lion statues on either side
offer an eyeful vista in the
accompaniment of the endless
blue of the Black Sea. Entering
into the lion statues and
accessing info on the era of the
legendary women, I join the

people who are engrossed in
the blue landscape of the city
looking out from the mouth of
the lion. In the section where
the village life of the Amazons
is depicted, the reenactments
with wax sculptures, evoke
in me the feeling of strolling
in a fairy-tale land. Without
steering too far from the
Island of the Amazons’
surreal atmosphere, I cross
to Amisos Hill with a cable
car from Batı Park. Amisos is
the oldest known settlement
of the city; two tumuli and
burial chambers were found
during the excavations carried
out here. Today, with the
dreamy Black Sea landscape
it presents, its historical
surroundings, and healing
atmosphere, Amisos Hill is
veritably the right place to
lend an ear to the sound of the
wind and to gaze at the beauty
of Samsun.
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Tütün İskelesi, Bandırma Vapuru ile Samsun’a gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün karaya ayak bastığı ilk yer.
Arriving at Samsun on the Bandırma Ferry, Mustafa Kemal Atatürk first set foot on Tütün İskelesi (Tobacco Jetty).

2

Amazon Köyü misafirlerini 12,5 metre yüksekliğinde Amazon savaşçısı heykeliyle selamlıyor.
The Amazon village greets its visitors with the 12.5-meter-long statue of an Amazon warrior.
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rüzgârın sesine kulak verip
Samsun’un güzelliğini
seyretmek için biçilmiş
kaftan âdeta.
Amisos’ta tarihin gizemli
koridorlarını adımladıktan
sonra, yakın zamanın izini
sürmek üzere Samsun Kent
Müzesi’nin çekim alanına
giriveriyorum. Çağdaş
müzecilik anlayışıyla
kurgulanmış Kent Müzesi
kalıcı sergi salonlarında
tarımdan kent hayatına
anılarda kalan eski Samsun’u
kronolojik olarak izleme
imkânı sağlıyor. Güncel
sergi salonlarında süreli
sergilerle şehrin sanat
hayatını hareketlendiren
müze, tarihî bir Samsun evini
de bünyesinde barındırıyor.
Şehrin yakın geçmişinin
etkisine kapılmışken Atatürk
Parkı’na yöneliyorum.
Atatürk’ün Millî Mücadele’yi
başlatması onuruna,
Avusturyalı heykeltıraş
Heinrich Krippel tarafından
yapılan Onur Anıtı parkın
içinde. Atatürk’ü şaha
kalkmış bir at üstünde savaş
alanında betimleyen heykel,

Samsun’un sembolü ve gurur
kaynağı. Öyle ki heykelin
bulunduğu caddeye Krippel’in
adı verilmiş. Bağımsızlık
mücadelesinde anahtar rol
oynayan bir şehir olmanın
getirdiği asalet Samsun’da her
adımda varlığını hissettiriyor.
Samsun’un ne denli keyifli
bir şehir olduğunu daha
iyi anlamak için o dillere
destan kumsallarıyla bilinen
Atakum’a gitmeliyim. Burada
deniz havasını içime çeke
çeke yürüyüş yapabileceğim
gibi şık restoranlarda
Karadeniz’i izleyip meşhur
Bafra pidesinin her çeşidini
de tadabilirim. Manda
kaymaklı lokumunu da tabii.
Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan ve 1887 yılından
bu yana sırrını kimselere
açmayan Şekerci Faris Tarihî
Bafra Lokumcusu’nun yolunu
tutuyorum bu lezzet için.
Damak hafızanızda yer
edecek bu lezzeti tattıktan
sonra doğanın çağrısına
kendinizi kaptırmanızda
hiçbir mahzur yok.
Mesela, 352 kuş türü ve
tabiatın bütün güzelliğiyle

After examining the mysterious
galleries of history at Amisos,
I enter into the gravitational
field of the Samsun City
Museum to trail the recent
past. Shaped with a modern
museology understanding, the
city’s permanent exhibition
halls provide the chance to
chronologically trace the old
Samsun remaining in the
memories from its agricultural
elements to urban living.
Enlivening the art scene with
periodical exhibitions held in
the contemporary exhibition
halls, it houses a historical
Samsun house. Drawn like a
moth to a flame to the recent
past of the town, I steer
my course towards Atatürk
Park. Built to commemorate
Atatürk starting the National
Struggle, the Statue of Honor
by the Austrian sculptor
Heinrich Krippel is in this
park. Depicting Atatürk
on a rampant horse in the
battlefield, the statue is the
symbol and pride of Samsun. So
much so that the street where
the statue is located carries
the name of Krippel. The

dignified demeanor brought
about by being in a city that
played a key role in the fight for
independence is felt every step
of the way in Samsun.
To be able to better grasp what
a high-spirited place Samsun
is, I head to Atakum, famous
for its beaches. Here, I take a
walk down the shore inhaling
the fresh sea air into my lungs
and gaze at the Black Sea with
its chic restaurants where all
different sorts of Bafra pita
are available. And also the
Turkish delight with buffalo
cream! To try it, I head over
to the Confectioner Faris, the
historical Bafra Lokumcusu
located on Cumhuriyet Square,
which has kept its secret under
lock and key since 1887. After
tasting this delight that will
be ingrained in your palatal
memory, some time spent in
nature is well called for. For
instance, Kızılırmak Delta
enrapturing with its beauty
and 352 bird species, where the
Galeriç Floodplain is found, is
perfect for bearing witness to
the miracles of nature.
In Samsun, the starting point
3

3

Samsunlular deniz havası almak,
koşmak, yürüyüş yapmak ve ailece
eğlenmek için Atakum sahiline
geliyor.
Residents of Samsun go to Atakum
shore to breathe in the sea air, run,
and take a walk or have a good time
with their family.

BİLGİ
AnadoluJet, Ankara-Samsun
ve İstanbul (Sabiha Gökçen)Samsun arasında karşılıklı
seferler düzenliyor.

AYKUÇ ALAKOÇ

INFO
AnadoluJet has round-trip
flights between AnkaraSamsun and Istanbul
(Sabiha Gökçen)-Samsun.
anadolujet.com
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Yeşilırmak ve Kızılırmak’ın bereket ve
zenginlik kattığı Samsun Karadeniz’in
en renkli ve gelişmiş şehirleri arasında.
Becoming rich and abundant thanks to the
Yeşilırmak and Kızılırmak rivers, Samsun
is one of the most colorful and developed
cities of the Black Sea region.
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ilk karargâhı olan yapı
Havza’nın tarihsel önemini
yansıtan, hissettiren bir
anıt niteliğinde. Atatürk’ün
Havza’ya geldiği tarih olan
25 Mayıs’ın her yıl törenlerle
kutlandığını da belirtmek
gerekir. Samsun’dan başlayıp
Havza’ya uzanan kurtuluş
çalışmaları, Atatürk’ün
Amasya’ya geçmesiyle ayrı
bir boyut kazanmış. Kurtuluş
Savaşı için amaçların ve
yöntem esaslarının ilan
edildiği Amasya Tamimi ile ilk
defa millî egemenliğe dayalı
bir yönetim fikri sunulmuş.
Böylece Samsun’da parlayan o
ilk kıvılcım Amasya’da resmî

6
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insanı kendinden geçiren
Kızılırmak Deltası ve içinde
yer alan Galeriç Longozu
doğanın mucizelerine tanık
olabileceğiniz yerler arasında.
Millî Mücadele’nin başlangıç
noktası olan Samsun’da
Havza’ya doğru yola
koyuluyorum. Yaklaşık bir
saatlik yolculuğun ardından
Atatürk Evi’ne varıyorum.
25 Mayıs-13 Haziran 1919
tarihleri arasında Mustafa
Kemal Atatürk’ü ağırlayan
bu ev Kurtuluş Savaşı’nda
kullanılan silahların,
dönemi yansıtan eşyaların
sergilendiği bir müze
bugün. Millî Mücadele’nin

NEJDET DÜZEN

5
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Samsun Eski Fuar alanı içinde 19 Mayıs Galerisi olarak inşa edilmiş bulunan
Atatürk Müzesi, 1 Temmuz 1968 yılından beri misafirlerini ağırlıyor.
Built within the Old Fair Hall of Samsun as “19 May Gallery,” the Atatürk
Museum has been welcoming its visitors since July 1, 1968.

6

Bafra pidesi Samsun’un en sevilen lezzetleri arasında
Bafra pita is among the most favored delicacies of Samsun.

7

Samsun denizle iç içe bir şehir.
Samsun and the sea live cheek by jowl.

8

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuşların göç hazırlığı yaptığı ve
baharla birlikte kuluçkaya yattığı irili ufaklı 20 gölden ve sazlık
alanlardan oluşuyor.
Kızılırmak Delta Bird Paradise consists of 20 big and small lakes and reeds,
where birds prepare to migrate and incubate their eggs with the coming of
the spring.
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of the National Struggle, I
head over to Havza. After
an hour’s journey, I arrive
at Atatürk’s House. This
house, which hosted Atatürk
between May 25 and June
13, 1919, is a museum where
the arms used in the War of
Independence and memorabilia
of the era are on display. The
museum, which was the first
headquarters of the National
Struggle, is also a living
monument of the historical
significance of Havza. I
should say that May 25, the
day when Atatürk arrived in

Havza, is celebrated every year
with ceremonies. The efforts
which started in Samsun and
spread over to Havza, gained
a whole different dimension
with Atatürk passing over
to Amasya. At the Amasya
Circular, where the aim and
the principles of the methods
of the War of Independence
were set forth, a regime based
on national sovereignty was
asserted for the first time.
And that’s how that first spark
set off in Samsun led to the
official declaration of the War
of Independence in Amasya.

7

100’üncü Yıl Coşkusu
Samsun’u ziyaret etmeyi
düşünenler için mayıs ayı en
uygun zaman olabilir. Zira,
şehir, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarının
Samsun’a çıkışının 100’üncü
yılı etkinlikleri kapsamında pek
çok organizasyona ev sahipliği
yapmaya hazırlanıyor. Etkinlikler
kapsamında düzenlenecek
konserler, sergiler, yarışmalar
ve spor organizasyonları
Samsunlulara ve Anadolu’nun
dört bir yanından şehre
gelenlere 100’üncü yıl coşkusunu
yaşatacak. Etkinlik takvimi için
www.samsun2019.com.tr web
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
100th Anniversary Fervor
May can be the best time for
those who are thinking of visiting
Samsun for the city is getting
ready to host many organizations
for the 100th anniversary of Gazi
Mustafa Kemal Atatürk and his
brothers-in-arms setting foot in
Samsun. The concerts, exhibitions,
competitions, and sports
organizations to be held within
the scope of this organization will
let both locals and visitors from
all around Anatolia experience the
fervor of the 100th anniversary.
For the events calendar, you may
visit www.samsun2019.com.tr.

I head over to the side streets
to get to know Havza better.
The wooden houses reflecting
the local texture of the region
and the villagers I strike a
conversation with warm my
heart. As I wend my way to the
2,000-year-old thermal water
premises of the region, my
eye falls on the lambs and the
goats grazing on the immense
green pastures. My admiration
for the city that keeps alive
and embodies the perfect
harmony between nature and
history grows forever more.
With Havza, my excursion to
this city where the groundwork
of the War of Independence
was laid draws to an end.
Wishing to visit it again soon, I
leave Samsun with a thankful
heart.

8

SERKAN MUTAN

olarak Kurtuluş Savaşı’nın
ilanına dönüşmüş.
Havza’yı daha yakından
tanımak için ara sokaklara
yöneliyorum. Yörenin kendine
has dokusunu yansıtan ahşap
evler, sohbet ettiğim köylüler
içimi ısıtıyor. Bölgenin 2
bin yıllık sağlık kaynağı
kaplıcalarına giderken uçsuz
bucaksız yeşile serilmiş koyun
ve keçiler görüyorum. Tabiat
ile tarihin kusursuz ahengini
yaşayan ve yaşatan şehre bir
kez daha hayran kalıyorum.
Havza’yla birlikte Kurtuluş
Savaşı’nın temellerinin
atıldığı bu topraklardaki
gezim sona eriyor. En kısa
zamanda yeniden gelmeyi
dileyerek minnet yüklü
duygularla Samsun’dan
ayrılıyorum.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

RAMAZAN
FROM THE PAST TO OUR DAY:
RAMADAN
Müslümanların gün doğumundan gün batımına,
Allah aşkı ve rızası için oruç tuttukları ramazan
ayı, Osmanlı toplumunda olduğu gibi günümüzün
modern Türkiye’sinde de sadece dinî değil, aynı
zamanda sosyal ve ekonomik özellikler taşır.
The month of Ramadan when Muslims fast from the
break of day until sunset for the sake of God has not
only religious but also socioeconomic attributes in
modern-day Turkey as it did in Ottoman society.
ARTUN ÜNSAL

Türk gurmelerin piri, “Üç
Nesil Üç Hayat”ın yazarı
ünlü edebiyatçı Refik Halid
Karay (1888-1965) geçmiş
ramazanları şöyle anlatır:
“…her şeyden evvel, boğaz
ve mide ile alâkadardı; bu
ayda, israf denilebilecek bir
bolluk hüküm sürer, İstanbul
şehri en nefis yemeklerin her
‘Merhaba’ diyene sunulduğu
muazzam bir imarethaneye
dönerdi… Büyük konakların
iftar sofrasında yer almak
için tanıdık olmaya
lüzum yoktu ki... Gözüne
kestirdiğine girerdin. Kimse
kim olduğunuzu, nerede, ne
münasebetle tanışıldığını,
isminizi, işinizi sormazdı.
Sadece kapıda duran ağa,
kılığınıza, kıyafetinize
bakarak size yer gösterirdi:
Ya büyük sofrada ya orta
sofrada yahut da alt katta,
kahve ocağı sofrasında...
Otur masanın bir kenarına;
istersen ne konuş ne dinle;
1
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yaranmaya çalışma; sekiz
on türlü yemekten, tıka basa
karnını doyur; kahveni iç;
usulcacık sıvış, git… Otuz gün
ramazanı böylece, yabancı
konaklarda iftar etmek
suretiyle Lort [lord] gibi yiyip
içerek geçiren binlerce adam
vardı!”
Görkemli camilerin
minareleri arasına eskiden
yağ kandilleri, şimdilerde
ise elektrik ampulleriyle
kurulan mahyalarıyla,
bir zamanlar dolup taşan
çarşıları ve şimdilerin
süpermarketleriyle,
ramazanların şatafat ve
tatlı telaşı eskisinden farklı
görünmese de, aradan geçen
yılların iftar, sahur, ibadet ve
eğlence alışkanlıklarımızda
değişikliklere yol açtığı
bir gerçektir. Sözgelimi,
Osmanlı döneminde iftar
yemekleri, aralarına akşam
namazının da girdiği iki
aşamada yeniliyordu. Top

The revered Turkish gourmet,
the author of “Three
Generations Three Lives”,
famed literary figure Refik
Halid Karay (1888-1965)
relays the past Ramadans
as such: “…Before all else, it
was to do with your mouth
and stomach; in this month
an abundance that could be
considered profusion reigned,
and the city of Istanbul would
turn into a grand almshouse
where the most delicious of
food was served to whomever
said ‘Hello’… One needed not
to be an acquaintance to sit
at the iftar tables of grand
mansions... You would go into
the one that was in your sight.
Nobody would ask who you
were, where and how you’d
met; no one would inquire your
name or profession. Only the
agha standing at the door would
show you a place to sit looking
at your outfit: You would be
seated either at the grand table

or the mid table or else the
one at the ground floor, or the
coffee hearth... Sitting by the
side of a table; you’d neither
talk nor listen; no need trying
to play up; eating from eight to
ten different kinds of dishes,
you could indulge yourself, have
your coffee, and quietly take
leave… There were thousands of
men having a hefty iftar meal
at the mansions of strangers,
eating like lords throughout the
thirty-day-long Ramadan!”
Even though the flamboyance
and sweet rush of Ramadan
is no different than what it
was, considering the mahya
which was set up among the
minarets of the grandiose
mosques with olive oil lamps in
the past and now with electric
bulbs, the swarmed bazaars
of the old which gave way to
supermarkets today, it is true
that the passing years have led
to changes in our habits related
to iftar, sahur, devotions, and

2

patlayınca, önce kısa bir dua
ve besmele ile Kâbe’den gelen
zemzem suyu ile oruç açılır,
daha sonra ağza bir hurma
alınır ve bunu ramazan pidesi
eşliğinde zeytin, peynir,
reçel, turşu, sucuk, pastırma
gibi öteki iftariyeliklerin
tadımı izlerdi. Namazdan
sonra da asıl iftar yemeği
başlardı. Önce çorba gelir,
sonra kavrulmuş bol soğanda
pişirilmiş yumurta sahneye
çıkardı. Sırada etli yemekler,
kimi zaman börekler ve sütlü
hafif tatlılar bulunurdu.
Zengin konaklarında ekşili
bamya ile yemeklerin
ilk turu tamamlanırdı.
İkinci turda ise tavuk,
pilav, sebze yemekleri ve
ardından baklava veya
kadayıf yenilirdi. Kendi
hâlindeki halkın sofrası da
belki çeşit ve miktarı aynı
olmasa da aynı sırayı izlerdi.
Önce iftariyelikler tadılır,
namaz arası verilir, sonra
yemekler, ardından tatlı
gelirdi. Bir sonraki günün
orucuna başlamadan önce,

aynı gecenin geç vaktinde
kurulan sahur sofralarında
ise genelde söğüş et, erişte ya
da pilav, hoşaf türünden hafif
şeyler yenilirdi. Kızartmalar,
köfteler, turşu, pastırma
gibi hararet veren tuzlu,
biberli yemeklerden doğal
olarak kaçınılırdı. Genelde,
ramazan süresince balık ve
öteki deniz ürünlerine pek
itibar edilmezdi. Ramazan
sofralarının bir başka
özelliği ise, sessiz yemek
yeme alışkanlığının bu ay
boyunca terk edilmesiydi.
İftar sofralarında sohbete,
şakalaşmaya yer vardı,
zarif fıkralar anlatmak
da hoş karşılanırdı. Peki,
günümüzde yenilenler
bunlardan farklı mı? Elbette
değil. Yine de iftariyeliklerin
tadımı sonrasında artık hiç
namaz arası verilmeden
hemen çorbaya, sonrasında
öteki yemeklere geçişi de
yadırgıyorum doğrusu.
Heyhat, modern yaşam
temposunun etkisiyle
olacak; birçoğumuz artık

entertainment. For instance,
iftar meals in the Ottoman
times were in two phases with
the evening prayer coming
in-between. When the cannon
was fired, the fast was broken
with the zamzam water brought
from the Ka’ba after a short
prayer and a basmala, and then
a date would be placed in the
mouth and other appetizers of
iftar like olives, cheese, jams,
pickles, sujuk, and pastrami
would follow along with the
Ramadan pide. After the
magrib prayer, the real iftar
meal would start. First soup
would arrive and then whisked
eggs with sautéed onions
would make an appearance.
Meat dishes would ensue, and
at times börek and light milk
pudding. At the mansions of
the rich, the first course of the
dishes would be complete with
sour okra. In the second tour,
chicken, rice, vegetable dishes,
and then baklava or angel’s hair
dessert would be served. The
table of the less affluent would
follow the same order albeit not
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Ramazan alayı
Ramadan parade
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Ahaliyi sahura kaldıran
davulcular ramazan ayının en
önemli geleneklerinden birini
yaşatıyorlar.
The drummers who wake people
up for sahur keep one of the most
important customs of ramadan alive.

as rich and abundant. First the
iftar specials would be tasted,
a break for the magrib prayer
would be given, then the meals
would come and be followed
by desserts. Before the fast
started next day, at the sahur
tables set up in the wee hours
of night generally cold cuts,
noodles or rice, and a kind of a
compote would be consumed.
Brine cured or spicy foods like
roasts, meatballs, pickles, or
pastrami were avoided. In
general, during Ramadan fish
and other seafood would not
be consumed much. One other
thing specific to Ramadan
tables was breaking the habit
of eating quietly. You had the
chance to converse and joke
with one another at the iftar
tables, telling refined jokes
was looked on with favor. Well
then, is what we eat in our day
any different? Of course not.
However, I find it quite odd that
after the tasting of the iftar
specials without giving a break
for magrib prayer, soup and
other dishes are rushed in one
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iftar yemeklerini hızlı ve
gereğinden çok tüketiyor
ve bu arada, çok da
konuşuyoruz. Bu mübarek
oruç ayının sonunda tartıya
eklenen kilolar da cabası…
Sonuçta, böyle bir iftar tarzı,
bütün gün aç tutulan bedeni
canlandırmak ve ayrıca
ruhani bir haz vermekten çok,
tersine, hem mideyi şişiriyor
hem de kafayı yoruyor.
Geleneksel İstanbul
yaşayışında ramazan ayının
büyük bir manevi önemi
vardı. Özellikle, hâli vakti
yerinde olanların evlerinde,
büyük konaklarda iftar
sofraları herkese açıktı.
Refik Halid’in de vurguladığı
gibi, tanışılmamış kişiler,
yabancı yüzler yadırganmaz;
sadece, evin kapıda duran
bir görevlisi gelen kişinin
giyimine, kuşamına, hâl
ve davranışına göre, onu
uygun bir sofraya oturturdu.
Önemli konuklar, ev sahibi
tarafından “diş kirası” diye
değerli hediyeler verilerek
uğurlanırdı. İftara gelen
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yoksul kişilerin ellerine
de gene bir çeşit diş kirası,
ancak bu kez bir miktar para
sıkıştırılırdı. Ayrıca, varlıklı
kişiler ramazan öncesi ve
sırasında mahallelerindeki
yoksul hanelere usulca
yiyecek ve yakıt yardımında
bulunmayı da ihmal
etmezlerdi. “Osmanlı Âdet,
Merasim ve Tabirleri”nin
yazarı Abdülaziz Bey’in
(1850-1918) de değindiği
gibi, “Kübera [büyükler,
ulular], tüccar ve esnaf,
İslam olsun, Hristiyan
olsun, bütün ahbaplarına
ramazanda büyük bir tepsi
baklava, kandil geceleri
şeker, çörek gönderirdi.
Hristiyanlar da paskalyada
İslam ahbap ve komşularına
kırmızı [boyanmış] yumurta,
paskalya çöreği ve portakal
yollardı.” Ne var ki, hiç
tanımadığınız insanların
kapınıza gelip iftar sofranıza
ortak olduğu günler eskide
kaldı artık. Toplum nüfusça
büyüdü, sosyoekonomik
farklılıklar belirginleşti.

after the other. Alas, it must be
the pace of modern living, most
of us eat fast and more than is
required and in the meantime
we talk a lot. At the end of this
sacred month of fasting, the
kilos we gain is the icing on
the cake… As a result, instead
of giving an extra spiritual
satisfaction and rejuvenating
the body that starves for a
whole day, this type of iftar not
only bloats the stomach but also
is an agony for the brain.
The month of Ramadan had
great spiritual significance in
the customary style of living
in Istanbul. Specifically, in
the houses of the well-off, in
the great mansions the iftar
tables were open to everyone.
As remarked by Refik Halid,
people that were unrecognized
or foreign faces were not
regarded as strangers; someone
from the household on duty at
the door would seat people in
accordance with their outfit,
attire, demeanor, and attitude.
Important guests would be
seen off following a bestowal

of valuable gifts upon them
referred to as “ diş kirası”
(gift or money to be given for
accepting the invitation). And a
little bit of money as “ diş kirası”
would be pressed into the hands
of the poor who came to have
iftar. Also the wealthy people
would not neglect to quietly
hand out food and firewood
allowance to the neighborhood
households in distress. As the
author of “Ottoman Traditions,
Ceremonies and Sayings”
Abdülaziz Bey (1850-1918)
wrote, “The elders and the
revered, merchants and
traders, be they Muslims or
Christians would send a huge
tray of baklava to all their
acquaintances in the month of
Ramadan, and confectioneries
and short breads on the blessed
nights. And the Christians
would send eggs painted red,
sweet yeast bread and oranges
at Easter to their Muslim
acquaintances and neighbors.”
However, the times when total
strangers would come to your
door and sit at your iftar tables

Artık apartman daireleri ya
da özel korumalı site villaları
ya da “rezidanslara” hapsolup,
eskinin sıcak ve dayanışma
dolu mahalle yaşamından
uzaklaşan günümüz insanları
arasında, ister istemez
güvensizlik ve kuşku arttı.
İstisnalar dışında, kimsenin
“yabancılara” iftar sofrasını
açması, “diş kirası” vermesi
söz konusu değil.
İftar adabı
Osmanlı döneminde
iftarın da kendine özgü bir
teşrifatı, bir adabı vardı:
Padişah sarayda devlet ve
din adamlarına rütbelerine
göre birer iftar ziyafeti
verirdi. “Zengin ve kübera”
konaklarında ise, iftar
davetleri ramazanın 15’inden
sonra başlardı. Oysa,
şimdilerde iftar davetleri
ramazanın nerdeyse ilk
günlerinden başlıyor. Eski

konakların yerine, bu kez
büyük otellerde veya kentin
şık restoranlarında verilen
iftar yemekleri sırasında
banttan ya da canlı klasik
Türk müziği çalınıyor,
şerbetçi ve kahveciler
Osmanlı giysileriyle servis
yapıyor. Zemzem suyundan
kolalı içeceklere, şerbetin
ardından çaya geçildiği
gibi, zamanla her şey
değişiyor değil mi? Geçmiş
yüzyıllarda iftar sonrasında
İstanbul’da Şehzadebaşı
Direklerarası’ndaki
“meddah”lı, “kanto”lu,
“Karagöz”lü ramazan
eğlencelerinin yerini
şimdilerde TV ekranlarının
alması da doğal. Tıpkı, sahur
vaktini haber veren ramazan
davulcularına alarmların
çoktandır rakip olmaları
gibi. Gerçi, ramazan davulu
geleneği hâlâ sürüyor da
nerede eskinin her gece

have become a thing of the
past. Society grew in size and
socioeconomic disintegration
became evident. Today, perforce
distrust and qualm have
accrued between people who
have become estranged to the
tightly bonded and solidary
communities of the past, and
are confined to apartments or
else villas in housing estates
protected by private security.
Exceptions aside, nobody
opens their iftar tables to
“total strangers” and gives “ diş
kirası”.
Iftar etiquette
In the Ottoman times, the iftar
had an etiquette, a decorum
of its own: The Sultan’s
receptions in the palace hosting
prominent statesmen and
clergy in accordance with their
rank, and the iftars given at
the houses of the “well-off and
elders” would start as of the

fifteenth of Ramadan. Today
iftars start almost with the
coming of Ramadan. Instead
of the old mansions, in our
times, iftar dinners are given
at the big hotels or the chic
restaurants of the city, where
classical Turkish music is
played either from recordings
or live, and sherbet and coffee
sellers serve in Ottoman attire.
Considering the shift nowadays
from zamzam water to soft
drinks, and from sherbet to
tea, everything changes over
time, right? It is quite normal
that TV screens have taken
the place of the Direklerarası
entertainment at Şehzadebaşı
with an array ranging from
storytellers to kanto singers
and shadow theater of the past
centuries. Just like how the
Ramadan drummers have left
their place to the alarm clocks
informing you of the time for
sahur. Though, the Ramadan
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Ramazan geleneklerinin önemli bir kısmı da bu aya özgü ibadetlerden oluşur. İftar, teravih namazı ve sahur ekseninde planlanan etkinlikler, halkı bir
araya getirir.
A significant part of Ramadan customs is formed by the devotions practiced during this month. Activities planned within the scope of iftar, tarawih prayer, and sahur bring people
together.
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Şehirde ramazanı en çok hissettiren şeylerden biri de minareleri süsleyen mahyalar.
For many, mahya adorning the minarets is among the traditions that most convey the feeling of Ramadan.
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“İftar Sofrası” tablosu Hoca Ali Rıza’nın başyapıtlarından biri kabul ediliyor.
The painting “Iftar Table” is considered one of the masterpieces of Hodja Ali Rıza.

7

Hurma ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden.
Dates are essential to Ramadan tables.

değişik maniler de söyleyen
ünlü bekçi davulcuları?
“On bir aya sensin serdâr
/ Kulları afv eder Settâr
[Allah]/ Magfur olur
[affedilir] vakt-i iftâr/ Ey
mâh-ı sultan [ayların sultanı]
merhaba” gibi; mesela,
“Tavuk çorbasının hası / Her
gece ederim yası / Hiç ana
paha mı olur? / Bin altun
değer bir tası” türü maniler
(“Ramazannâme”den) de ne
yazık ki artık işitilmez oldu.
Bana gelince, hiçbir şey bana
çocukluğumun “orta hâlli”
ramazanlarını unutturamaz.
Çünkü İstanbul’da ramazan
yaşamı 1960’lara dek geçmiş
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yüzyıllardan pek farklı
değildi. Mahalle dayanışması,
insanlar arasında içtenlik
ve nezaket, zengin fakir
herkesin sofrasını büyük bir
cömertlikle açması... İşte o
zaman, en sıradan yemekler
gerçek bir ziyafete, önemsiz
konuşmalar gerçek bir gönül
muhabbetine dönüşürdü.
Tanığı olduğum o günleri,
manevi doygunluğun
çevrelediği mütevazı ama
sıcacık ev sofralarını
gerçekten özlüyorum. Hoca
Ali Rıza Bey’in ünlü “İftar
Sofrası” tablosuyla avunarak.
Nostalji, böyle bir şey olsa
gerek.

drummer tradition is still kept
alive, where are those famous
watchmen drummers of the old
who would recite a new tongue
twister every night? Referred
to as Ramazannâme, “You are the
commander of the eleven months
/ God forgives his subjects / The
time for iftar arrives / Hey ho the
sultan of the months”; or, “The
best of the chicken broth soup / I
mourn every night / Don’t even
mention it / A bowl of it is worth
a thousand gold coins” - poems as
such are not heard today.
As for me, nothing can make me
forget the “moderate means”
Ramadans of my childhood. For
the Ramadans experienced in

Istanbul until the 1960s were
not that different from the
past centuries. Neighborhood
solidarity, the cordiality and
graciousness among people,
be they rich or poor everyone
opening their tables with great
generosity... It was then that
the most ordinary of tables
turned into a real feast and the
most kindred of conversations
were held. I really miss those
days I witnessed, those modest
agreeable home tables, an
enclave of spiritual satiation.
Consoling myself with Hodja
Ali Rıza Bey’s famous iftar
table painting I say, nostalgia
must be something like this.
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KARADENİZ’İN
EMEKÇİLERİ
THE LABORERS
OF THE BLACK
SEA
Azimlidir Karadeniz insanı. Emek
harcayarak, alın teri dökerek
kazanır rızkını.
The Black Sea people are resolute. They
make a livelihood spending effort and
sweating blood.
MURAT SUPHİ AKGÜN

Trabzon’da tütünlerin asıldığı yere
vagon, saklandıkları baraka tarzı
evlere dam denir.
In Trabzon, the place where the
tobacco is hanged is called “vagon”,
and the sheds it is kept in are
referred to as “dam.”

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler
arasında yer alan sepetçilik
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde
yaşatılır. Örülen sepetler
Karadenizlilerin ellerinde çarşı
pazar dolaşır.
Among the professions about to be
lost in oblivion, basketry is kept
alive in the Akçaabat borough of
Trabzon. The baskets that are
woven are taken to the bazaars in
the hands of the Black Sea residents.

Balık sezonu öncesi tatlı bir telaş
sarar balıkçıları. Limanlar balık
ağlarını ören balıkçıları ağırlar.
Before the fish season starts, the
fishermen get busy. The ports receive
the fishermen who weave their nets.

Keşan, Karadenizli bir kadın için
olmazsa olmazdır. Kırmızı-siyah
renklerin hâkim olduğu bu bezden
baş örtüsü, elbise, çorap ve hatta
masa örtüsü bile yapılır.
Keşan is irreplaceable for
the women of the Black Sea.
Headscarves, dresses, socks, and
even tablecloths are made from this
fabric dominated by red and black.

Mısır, bölgede sofraların baş
tacıdır. Hâl böyle olunca mısırların
kurutulduğu serenderler büyük
önem taşır.
Corn crowns the tables of this
region. That being the case, “the
serender” (wooden grannaries on
piles, local to the region), where corn
is dried, are of great significance.

Karadeniz’de kabaklar parçalanır,
yem ile karıştırılarak ineklere
verilir. Bu karışım, ineklerin süt
verimliliğini yükselttiği gibi, sütten
elde edilen peynir ve tereyağının
lezzetini de arttırır.
Pumpkins are mashed in the Black
Sea and mixed with fodder to be given
to cows. This blend not only increases
their milk production but also adds
to the distinctive flavor of the cheese
and butter made from this milk.

ŞİMDİ TAM ZAMANI

KEMALİYE
NOW IS THE RIGHT TIME
ÖZLEM GÜNEŞ ERDOĞU

AHMET ÇETİNTAŞ

Kışın karla kaplı, yazları ise suya hasret kıraç
toprakların ortasından dağları yarıp geçen Fırat
Nehri, kıyısına kurulmuş birçok yerleşim yerine
can verir. Aralarında belki de en müstesna
olanı, Fırat suyunun yeşerttiği dut ve kayısı
ağaçlarının çevrelediği yüzyıllık evleri, çeşmeleri
ve değirmenleriyle, ziyaretçilerini eski zamanlara
götüren Kemaliye’dir.

Born in the mountains, passing through the heart
of an arid land covered in snow in the winter, and
parched in the summer, River Fırat gives life to many
settlements set up on its banks. Maybe the most
exceptional of them is Kemaliye that takes its visitors
to the days of old with centennial houses surrounded
by mulberry and apricot trees that grow with Fırat’s
water, full of fountains and mills.
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Dutun bereketi
1922’de adı Mustafa Kemal’e
ithaf edilerek Kemaliye olarak
değiştirilen Eğin kasabası,
Osmanlı İmparatorluğu’nun
son birkaç yüzyılı içinde
başarılı bir ticari gelişim
sağlayarak bölgesinin önemli
yerleşimlerinden biri hâline
gelir. Özellikle, kentte bolca
bulunan dut ağaçları sayesinde
gelişen ipek böcekçiliği ve
ipek üretimi, tahıl ve sebze
yetiştirmek için uygun arazisi
az olan Eğinliler için önemli bir
gelir kaynağı olur. Bugün sadece
dut ağaçlarının meyvesinden
harika tatlılar imal etmekle
yetinen Eğin halkı, tezgâhlarda
dokudukları ipekli yazma ve
kumaşları ihraç eder o yıllarda.
Halıları, manusa ve peşkir
adındaki pamuklu dokumaları;
dut ve kayısı kurularıyla da nam
salar Eğin. Hâl böyle olunca da
kasabada birbiri ardına konaklar
sıralanır; esnaf ve tüccar sayısı
artarak yerleşim yeri şirin bir
kent havasına bürünür. Bugün,
bazılarının üzeri -ahşabı
zarar görmesin diye- teneke
ile kaplanmış olan ve bütün
güzelliğiyle ayakta kalmayı
başarmış bu konaklar, taş
yollarından geçenlerin kulağına
çalınan “Eğin’in etrafı dağdır
60 ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2019
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meşedir / İçinde oturan beydir
paşadır” türkü sözleriyle birlikte,
Eğin’in bir zamanlar yaşamış
olduğu zenginliği anlatmaya
devam ediyor ziyaretçilerine.
Suları şırıl şırıl akmaya devam
eden çeşmeleri, yüzlerce yılı
geride bırakmış camileri, hiç
değişmemiş gibi duran sokakları
ile Kemaliye’ye, “Doğunun
Safranbolu’su” demek hiç de
yanlış olmaz!
Dövüldükçe güzelleşen
lezzet: Lök
Elazığ, Malatya ve Erzincan
havalimanları üzerinden
ulaşım imkânı bulunan
şirin Kemaliye’nin karayolu
biraz yorucu olsa da buraya
vardığınızda Lökhane’de
yiyeceğiniz nefis tatlı, yanında
bir Türk kahvesi ile birlikte,
size bütün yorgunluğunuzu
unutturuverir. Nesillerdir
evlerde taş dibeklerde dövülen
lök adlı tatlıyı ilk defa ticari
anlamda üretmeye başlayan
Sağçolak ailesi, neredeyse 20
yıldır, 150 yıllık bir medrese
binasında başta lök olmak
üzere beşateş, oricik gibi yöresel
tatlıların hem üretimini hem
de sunumunu yapıyor. Bu
tatlılar içinde en meşhuru dut
ve cevizin dövülmesiyle elde
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Yörede dut ile yapılan tatlılar, özellikle de lök, doğallığıyla, tatlı yemeyi diyet
yapanlar için dahi masum kılıyor!
Desserts made around the region with mulberry, especially “lök”, turns eating dessert
into something harmless with its naturalness - even for those who are on a diet!

2

Yöresel tatlıları ve tarihî binası ile Lökhane, Kemaliye’nin en popüler lezzet
durağı.
With its local desserts and historical building, Lökhane is a popular delicacy
stop in Kemaliye.

Abundance of mulberries
Renamed after Mustafa Kemal
in 1922 as Kemaliye, Eğin gained
importance as a settlement by
displaying success in commercial
development in the last centuries
of the Ottoman Empire. Silkworm
rearing and silk production, which
flourished in the city thanks to
an abundance of mulberry trees,
were important sources of income
for residents of Eğin who had
arable land to grow fruits and
vegetables. Today contended with
producing marvelous desserts
from the fruit of mulberry trees,
in the past the people in Eğin
used to export the silk scarfs and
fabrics they wove at the loom.
Eğin made a name for itself with
its carpets, calicos called “manusa”
and “peşkir”, and dried mulberry
and apricot. This being the case,
mansions started to be built in
the town one after another; with
the number of traders and the
artisans increasing the settlement
assumed an air of an endearing
town. These mansions, some of
which are covered in tin today to
protect their woodwork, still stand
in all their beauty, and continue
to tell visitors of the richness
the city experienced once upon
a time, along with the folk song
that reaches the ears of the those

passing the cobblestoned streets,
“Eğin is surrounded by mountains,
by oak / Those who inhabit it
are beys and pashas.” Looking
at its fountains continuing to
flow with a pleasant purl, its
mosques that have been defying
time for centuries, its streets
that seemingly remain the same,
it would not be wrong to call
Kemaliye, “The Safranbolu of the
East”!
The delicacy that becomes
tastier when beaten: Lök
Even though the highway leading
to this endearing district,
accessible via the Elazığ, Malatya
and Erzincan airports, is a bit
wearing, the wonderful dessert
you will have at Lökhane when
you get to Kemaliye with a cup
of Turkish coffee to go along with
it, will make you forget all that
tiredness. The Sağçolak family
was the first to commercially
produce the local dessert called
“lök,” which was beaten in large
stone mortars in houses for
generations. The Sağçolak family
has been both producing and
presenting local desserts like, first
and foremost, “lök”, “beşateş”, and
“oricik” for nearly twenty years in
a 150-year-old madrasa building.
Among them the most famous is

edilen ve ilave şeker içermeyen
lök hiç şüphesiz. Kemaliyeliler
kendileri için vazgeçilmez olan
bu lezzetin sırrının dövme
işinin çok iyi yapılmasında saklı
olduğunu söylüyor. “Evlerdeki
taş dibekte hazırda bekleyen
dut ve cevizi günlerce dövmek
gerekir.” diye de ekliyorlar. Bu
o kadar meşakkatli bir işmiş ki
lökü başkasına dövdürmek için
bir bahane aranırmış. Örneğin;
bir oyunda kaybettiniz, cezanız
lök dövmek! Çocuk yaramazlık
mı yaptı? Bugün bir saat lök
dövecek! Misafir geldi, çocukları
oyalamak mı gerek? Hadi
bakalım, alsınlar tokmağı
ellerine!
Ahşabın ihtişamı konaklar
Kahvenizi içtikten sonra ilk
iş olarak, kent merkezini ve
tarihî konakları gezmeye
başlayabilirsiniz. Kemaliye
halkının geleneksel
konukseverliğini göstermekten
çekinmeyen Balioğlu ailesinin,
“Korunması gereken kültür

varlığı” olarak tescil ettirdikleri
evlerinin kapısından
girdiğinizde hayran kalmamak
mümkün değil. Olduğu
gibi korunmuş ve bugün de
kullanılmaya devam eden ahşap
dolaplar, halılar, işlemeler…
Her biri ayrı bir yazı konusu
olabilecek güzellikte.
İlçedeki benzerlerinde olduğu
gibi, Balizade konağının da iki
giriş kapısı bulunuyor. Birisi
bahçeye yani avluya açılıyor ve
ev halkı bu girişi kullanıyor.
Avlu, yoldan yüksek ve dışa
açılan ahşap kapılı bir duvarla
ayrılıyor ve bu duvardan dışarıya
açılan büyük bir ahşap kapı
var. Konağın erkek misafirlerin
vuracağı gür sesli ve kadın
misafirler için düşünülmüş daha
ince tınılı iki tokmağı bulunan
diğer kapısından ise direkt
olarak yola çıkılabiliyor. Evde
bu kapının bulunduğu bölüm
“selamlık” olarak adlandırılıyor.
Selamlık genişçe bir odadan
ve bu odaya bağlı küçük bir
mutfaktan (kahve ocağı) ibaret.

“lök” which is made with mulberry
and walnuts with no additional
sugar. The residents of Eğin say
that the secret to this essential
dessert is in its beating. They add,
“You need to beat the mulberry
and the walnuts, preserved in the
house, in stone mortars for days.”
It is such an arduous task that
everyone would look for an excuse
to have someone else do it. For
instance, you lost at a game, your
punishment is to beat lök! Did
your child act up? S/he will beat
lök for an hour that day! You have
someone over and the children
should be kept busy? Let them
grab the mallet!
The grandeur of woodwork
mansions
After having your coffee, you can
start going around the town center
and the historical mansions.
It’s hard not to be struck with
admiration by the customary
hospitality of the Eğin folks. This
is exemplified by the Balioğlu
family when you enter their house

which they have registered as a
“cultural asset to be preserved as a
heritage.” The wooden cupboards,
carpets, and needlework that have
been preserved as they were and
still continue to be used today are
of a beauty for which a story can
be spun.
As is the case with its counterparts
in town, Balizade mansion has
two entrances. One of them opens
to the courtyard and is the door
used by the household. The part
of the courtyard that runs parallel
to the street is protected by a wall
and there is a big wooden door
that opens to the outside. You can
directly go outside through the
other door of the mansion which
has two doorknockers, one for
men, sounding stentorian, and
a higher pitched one for women.
The section with this door is called
“selamlık” (reception room). The
selamlık is formed of a large room
and a small kitchen (coffee hearth)
attached to this room. There is
also a separate door between the
selamlık and the other part of

3

3

Etnografya Müzesi, ilçenin en etkileyici tarihî yapılarından birinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
The Ethnography Museum hosts its visitors in one of the most impressive buildings of the borough.
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Selamlık ile evin diğer bölümü
arasında ayrı bir kapı daha
var. Erkek misafir geldiğinde,
bu ara kapı kapatılarak evin
diğer bölümü yani “harem”
ile ilişiği kesiliyor. Kadınlar
erkek misafire hiç görünmüyor;
misafirin kahvesi evin erkek
bireylerince ocak bölümünde
hazırlanarak servis ediliyor.
Evin kibar hanımefendisinin
anlattığına göre; televizyonun
henüz evlere girmediği yıllarda,
her hafta bir evde toplanılır,
sohbet edilir, kimi yerde saz-söz
de icra edilirmiş. Hangi evde
toplanılacağı önceden bir sıraya
konur, herkes o hafta sıranın
kimde olduğunu bilir ve davet
beklemeksizin o evin selamlık
kapısından içeri girermiş. Bu
nedenle ahalinin bir araya
geldiği bu akşam toplantılarına
“sıra gecesi” adı verilmiş. Bu
gecelerde söylenen Eğin mani ve
türkülerinde, sıla hasretinin ve
ayrılığın acısı dillendirilirmiş.
40 kadarı TRT arşivinde
kayıtlı Eğin türkülerinin en
tanınanlarından birinde
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söylendiği gibi:
“Eğin dedikleri bir küçük şehir /
Ana ben cahilem çekemem kahır
/ Yediğim içtiğim de ağuyla zehir
/ En gel yavrum en gel canım
Eğinli misin? / Sılaya dönmeye
yeminli misin?”
Mani Yolu’ndan köylere…
Erzincan içindeki tarihî evleri
gezdikten sonra, Lökhane’den
yukarıya doğru çıkıp kentin
içme suyu kaynağı olan
Kadıgölü’nün üzerinden devam
eden “Mani Yolu”nu maniler
eşliğinde geçebilirsiniz. Yolu
sonuna kadar takip ettiğinizde,
ilçenin kurulu olduğu vadiyi
ayaklarınızın altına seren bir
seyir alanına ulaşacaksınız.
Buradaki eşsiz manzaraya
veda edip Fırat kenarına
indiğinizde, botla yapacağınız
muhteşem bir kanyon gezisi
sizleri bekliyor! Dünyanın en
uzun kanyonlarından biri olan
ve yüksekliği bazı yerlerde 500
metreyi aşan, 17 kilometre
uzunluğundaki Karanlık
Kanyon ve yanı başındaki

the house. When a male visitor
arrives, this communicating door
is closed and its connection to
the other part of the house, the
haremlik, (women’s quarter) is
cut off. Women keep out of the
sight of men, the guests’ coffee is
prepared by the host in the hearth
and is served. As communicated
by the gentile lady of the house,
in the days when TV sets were yet
to make an appearance in houses,
people would gather in someone’s
house every week, conversations
would be stricken, and musical
convocations would take place. It
was decided beforehand in which
house people would gather and
everyone knew where to go; they
would enter from the selamlık
door of the house without waiting
for an invitation. That’s why, the
evening gatherings where the folks
gathered together were referred to
as “sıra gecesi,” to say, in a sense,
tonight it’s your turn. The Eğin
tongue twisters and folk songs
uttered during these nights would
express the suffering of separation
and homesickness. As is relayed in

Karanlık Kanyon boyunca
ilerleyen ve yeryüzündeki en
zorlu etaplardan biri olarak kabul
edilen Taş Yol’un tamamlanması
132 yıl sürmüş. Eğinlileri Sivas’a
ulaştırmak amacıyla inşa edilen 8
kilometrelik Taş Yol, tünelleri ve
keskin virajları ile maceraseverler
tarafından tercih ediliyor.
Considered to be one of the most
challenging tracks of the world,
it took 132 years to complete the
Stone Road that runs through
Karanlık (Dark) Canyon. Built
to join the city with Sivas, the
8-kilometer Stone Road is preferred
by adventurers for its tunnels and
hairpin bends.

one of the most celebrated of some
40 Eğin folk songs recorded in the
TRT archives:
What they call Eğin is a smallish
town / I’m unlearned, cannot
really put up with a whole lot of
trouble / What I eat and drink is
hemlock and poison / Come near,
dear, come near, are you from
Eğin / Do you swear never ever to
return home again?
From Mani Road to the
villages…
After visiting the historical
houses in the city, climbing from
the Lökhane, you can continue
on the “Mani Road” going along
the shores of Kadıgölü, the fresh
water source of the city, as you
recite tongue twisters. When you
arrive at its end, you will get to
a viewing terrace that lays the
landscape of the valley where the
city is set up underneath your
feet. When you reach the banks of
the Fırat, bidding farewell to this
unique vista, an excellent boat trip
through the canyon awaits you!
It is certain that along with the

tarihî Taş Yol’un, ilçedeki
diğer güzelliklerle birlikte,
Kemaliye’yi ayrıcalıklı bir
konuma taşıdığı muhakkak.
Unutmadan; Karanlık Kanyon
üzerine dünyanın en yüksek
adrenalin köprüsünün yapılması
için bir proje hazırlandığını ve
proje aşamasının tamamlanmak
üzere olduğunu da macera
tutkunlarına şimdiden
müjdeleyelim!
Kemaliye’nin güzelliklerine
dalınca zamanı unutuverseniz
de acıkan mideniz size yemek
vaktinin geldiğini hatırlatabilir!
Dağlarda otlamış hayvanların
etlerinden yapılan meşhur
kavurmayı ve “Badiş çorbası”nı
tatmaya ne dersiniz? Ana
malzemesi buğday, yeşil
mercimek ve börülce olan bu
nefis çorbayı denemenizde
fayda var. Gezilecek yerler daha
bitmediğine göre; Kemaliye’de
bir gece konaklamak iyi bir
tercih olacaktır. Ertesi sabah,
ilçede üretilen tam buğday

ekmeğinin yanında tereyağı,
bal, marmelat ve peynir gibi
yöresel ürünleri tadarak
harika bir kahvaltı yaptıktan
sonra; Kemaliye’nin biraz
küçültülmüş hâli gibi duran
ama onun kadar görkemli
konakları bulunan Apçağa
köyünü ziyaret etmelisiniz
mutlaka. Merkeze sadece
birkaç kilometre uzaklıktaki bu
tarihî köyde, şair Ahmet Kutsi
Tecer’in isminin verildiği bir
kültür evi de bulunmakta. Yöre
halkınca Tecer’in meşhur “Orda
bir köy var uzakta” dizesinde
bu köyü kastettiği ileri sürülen
Apçağa’nın meydanından
geçerek çıkacağınız seyir
tepesinde bir çay içip manzaraya
doyduktan sonra, rotanızı bu kez
Ocak köyüne çevirebilirsiniz.
Kemaliye ilçe merkezine 40
kilometre uzaklıkta olsa da,
Peygamber soyundan geldiğine
inanılan Hıdır Abdal Sultan
tarafından kurulan bu sıra
dışı köyü ziyaret etmeden

other enticements in the district
like the Karanlık Canyon, the
world’s second longest canyon at
17 kilometers and with a height
above 500 meters in certain
places, and the historical “Taş-yol”
right beside it, Kemaliye holds
a privileged position. Before we
forget - let us give adventure
seekers the good news that works
are on the way to build a high
adrenaline bridge over Karanlık
Canyon and that the project phase
is about to be completed!
Even though by delving into the
beauties of Kemaliye you forget
how time passes, your hungry
stomach might remind you that it
is time to eat! What would you say
about tasting the famous sautéed
meat of the animals grazing in
the mountains and Badiş soup? It
would be in your best interest to
try this soup made mainly with
wheat, lentils, and black-eyed
peas.
Considering that there still are
places to visit, it would be best to

stay the night in the district. Next
morning, after having a marvelous
breakfast of whole wheat bread,
local produce like butter, honey,
marmalade, and cheese, you
should certainly visit the Apçağa
village which seems to be a smaller
version of the district albeit
having mansions as grandiose
as the ones in Kemaliye. In this
historical village that is only a few
kilometers from the center, there
is also a cultural house to which
the name of poet Ahmet Kutsi
Tecer has been given. After getting
your fill of this vista sipping your
tea on the viewing terrace, you
arrive in the Apçağa village said
to be referred to by Tecer in his
famous poem “There Is a Village
There, Far Away” according to
what the folks say, and passing
through its square, you can
now steer your course towards
Ocak village. Even though, it is
40 kilometers away from the
Kemaliye district center, don’t
return from Kemaliye without
5

5

Asırlık ağaçlarıyla Kemaliye
dağların ortasında cennetten bir
köşe gibi.
With its centennial trees, Kemaliye
is like a piece of heaven in the
middle of the mountains.

BİLGİ
AnadoluJet, AnkaraErzincan ve İstanbul (Sabiha
Gökçen)-Erzincan arasında
her gün karşılıklı seferler
düzenliyor.
INFO
AnadoluJet has daily roundtrip flights between AnkaraErzincan and Istanbul
(Sabiha Gökçen)-Erzincan.
anadolujet.com
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Kemaliye, yürüyüş yapmayı
sevenlere farklı seçenekler
sunuyor.
Kemaliye presents various options
to those who like trekking.

7

8

9

7

Eğin konaklarının ahşap kapılarını süsleyen otantik kapı tokmakları, Demirci ailesinin atölyesinde can buluyor.
The authentic door knockers adorning the wooden Kemaliye houses find life at the workshop of the Demirci family.

8

Geleneklerine oldukça bağlı Kemaliyeliler, asma altı kahvehane kültürünü de yaşatmaya devam ediyor.
The folks of Kemaliye, who deeply venerate their ancestors and traditions, continue to keep the beneath-the-vines-coffee house culture alive.

8

Kemaliye, doğanın ve yapılaşmanın uyum içinde olduğu yerlerden biri.
Kemaliye is one of Turkey’s settlements where nature and city are in harmony.

10

Tarihî Eğin konakları, taş sokaklarda yürüyen ziyaretçilerini âdeta geçmiş yüzyıllara götürüyor.
The historical Eğin Mansions take the visitors threading the cobblestone streets on a journey into the past centuries.

Kemaliye’den dönmeyin. Cami
ve Cemevi’nin yan yana hizmet
verdiği Ocak köyü; başta Hıdır
Abdal Türbesi olmak üzere;
müzesi, hamamları, köy odası,
taş fırını, kafesi ve helikopter
pistiyle her yıl binlerce turisti
ağırlıyor. Köyde her yıl ağustos
ayında, Hıdır Abdal Sultan
Şenlikleri de düzenleniyor. Bir
not olarak; Türkiye’deki en
büyük doğa tarihi müzesinin
Kemaliye’de olduğunu ve
ilçeye bağlı köylerde de
altı etnografya müzesi
bulunduğunu belirtelim.
Özellikle küçük gezginlerin
“Prof. Dr. Ali Demirsoy
Doğa Tarihi Müzesi”ni çok
seveceklerine kuşkumuz yok!
Ayrılık vakti geldiğinde
Kemaliye’den bir anıyla
dönmek isteyenler Mustafa
68 ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2019

Demirci’nin ilçe merkezindeki
dükkânına uğrayabilir. Elde
demir dövme geleneğinin
son temsilcilerinden,
beşinci kuşaktan demir
ustası Mustafa Demirci,
tarihî Eğin konaklarının
kapılarındaki tokmakları
üretiyor. Sevdikleriniz için
hoş bir hediye olabilecek
bu tokmaklar arasında en
popülerleri ise, kapıya gelen
kişinin erkek ya da kadın
oluşuna göre ayrı tokmakları
vurmasını sağlayacak şekilde
çiftli yapılmış olanları.
Eski Orta Asya inanışına
göre; kapınızdaki demir
tokmağa dokunan kişi
kutsanmış olurmuş. Böylece
ne sizden misafirinize ne de
misafirinizden size bir kötülük
gelirmiş. Bizden söylemesi…

visiting this extraordinary
village that’s said to have been
founded by Hıdır Abdal Sultan,
believed to be a descendant of
the Prophet. The village of Ocak,
where a mosque and a cemevi
give services side by side, hosts
thousands of tourists each year
with, first and foremost, its Hıdır
Abdal Mausoleum, museum,
bathhouses, village room, stone
oven, café, and helipad. Hıdır
Abdal Sultan Festivities are held
in the village every August. As a
side note, we should also inform
you that the biggest natural
history museum of Turkey is in
Kemaliye and its villages boast a
total of 6 ethnography museums.
We have no doubt that especially
little wanderers will greatly enjoy
Prof. Dr. Ali Demirsoy Natural
History Museum!

When the time to part comes,
those who would like to return
from Kemaliye with a memento
can drop by the shop of Mustafa
Demirci at the district center.
One of the last representatives
of wrought iron mongering,
a fifth-generation ironsmith
Mustafa Demirci produces the
door knockers on the doors of the
historical Eğin mansions. Among
these door knockers which can
be a nice souvenir for your loved
ones, the most popular are the
dual ones which enable the person
at the door to knock differently
depending on their gender.
According to a Central Asian
belief, those touching the iron
door knocker of your house are
blessed and hence no harm comes
from your guest to you and vice
versa. So goes the saying…

10



BİR ÖMÜR SANAT

METİN AND
A LIFETIME’S
WORTH OF ART
Akademisyen, tiyatro/halk oyunları/bale
konusunda uzman, yazar, eleştirmen, illüzyonist…
Sayısı 50’yi aşan kitabı ve 1500 kadar makalesiyle
dünyanın saygı duyduğu bir kültür-sanat insanı
Metin And.
An academic, an expert on theater, folk dances, and
ballet, an author, critic, illusionist… With over 50
books and 1,500 articles, Metin And is one of the
most revered ﬁgures of arts and culture in the world.
M. SABRİ KOZ

METİN AND AİLE ARŞİVİ
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17 Haziran 1927’de ev
kadını Seniha Hanım ile
banka müdürü Mustafa
Reşit Bey’in ikinci çocuğu
olarak dünyaya gelen Tevfik
Metin’in çocukluğu, ablası
Nilüfer’in beklenmedik
ölümüyle (1932) oluşan ağır
bir hüzün ortamında geçti.
1934’te dünyaya gelen kardeşi
Tuncay onu yalnız çocuk
olmaktan kurtardıysa da
anne ve babasının kızlarına
duydukları hasret, Metin’de
kız çocuğu sevgisine dönüştü.
Ablasının adını verdiği kızı
Nilüfer Esra onun bu özlemini
bir ölçüde teskin etti etmesine
ama sonraki çocuğum erkek
olur kaygısıyla ikinci kez
çocuk sahibi olmaktan uzak
durdu. Yıllar sonra torunu
Ece Gürsel dünyaya gelince
keyfine diyecek yoktu…
Galatasaray Lisesi’nin
ardından (1946) İstanbul
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitiren (1950)
Tevfik Metin, Kavaklıdere
firmasının sahibi Sevda ve
Cenap And ile Çavdar aileleri
arasında yapılan anlaşma
ile “evlatlık” olunca And

soyadını aldı. Uluslararası
Hukuk alanında uzman
olarak yetiştirilmek üzere
İngiltere’ye gönderildi. Hukuk
eğitimini yarıda bırakıp bir
süre Almanya’da da kalan
And, 1953 yılında Ankara’ya
dönüp Kavaklıdere’de
yöneticilik yapmaya başladı.
Bu yıllarda müzik, edebiyat,
gösterim sanatları hakkında
yazdığı yazılar gazetelerde yer
buluyordu. İçindeki sanat aşkı
galip gelince aile şirketindeki
görevini bırakıp Rockefeller
Vakfı’nın bursuyla bale,
tiyatro ve opera eğitimi için
New York’a gitti.
İngiltere, Almanya, Amerika
Birleşik Devletleri, Fransa,
İtalya, Rusya, İran, Çin
Halk Cumhuriyeti ve
Japonya gibi ülkelerde
eğitim-öğretim, arşiv ve
kütüphane taramaları,
temsiller, dersler, seminerler,
konferanslar, sempozyum ve
kongreler 1950’li yıllardan
1990’lı yılların ortalarına
kadar kitaplarından,
makalelerinden ayrı
düşünülemeyecek etkinlikler
arasında yer aldı. Dünyanın

Born on June 17, 1927 as
the second child to housewife
Seniha and bank manager
Mustafa Reşid, Tevfik
Metin’s childhood passed
in an overwhelmingly sad
environment with the
unexpected passing of his sister
Nilüfer (1932). Although the
birth of his brother Tuncay in
1934 saved him from becoming
an only child, the longing his
mother and father had for their
daughter manifested itself as
an adoration for girls. Even
though, he named his daughter
after his sister and Nilüfer
Esra alleviated this longing
to a certain extent, for years
thinking he might have a boy he
abstained from having another
child. And years later when his
granddaughter Ece Gürsel was
born he was elated…
Graduating from the Law
School of Istanbul University
(1950) following his studies
at Galatasaray High School
(1946), Tevfik Metin got the
surname “And” when he became
the foster child of Sevda and
Cenap And, the owners of
Kavaklıdere company, after
1
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an agreement with the Çavdar
family. He was sent off to
England to become an expert
on International Law. After
dropping out of law school and
staying in Germany for some
time, he returned to Ankara in
1953 to act as an executive in
the family company. In those
years, the commentaries he
wrote on music, literature,
and the performing arts were
published in newspapers. When
his love of the arts got the
better of him, he left the family
business and went to New York
to get study ballet, theater, and
opera with a scholarship from
the Rockefeller Foundation.
His academic studies, and
archival research in England,
Germany, the U.S.A., France,
Italy, Russia, Iran, China, and
Japan, and his presence at stage
plays, seminars, conferences,
symposiums and congresses
are all evident in the books
and articles he published from
the 1950s to the middle of the
1990s. It’s not surprising that
he considered his travels and
research in many countries of
the world as preparation for

birçok ülkesinde yaptığı gezi
ve incelemelerin yıllar sonra
yazıp yayımlayacağı kitaplar
için bir ön hazırlık niteliği
taşıdığını söylemesi boşuna
değildi.

3

Türk tiyatrosuna ışık tutan
eserler
Metin And’ın Ankara
Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Tiyatro
Enstitüsü ve Tiyatro
Kürsüsü’nde 1964’te başlayıp
30 yıl süren ve 1994’te
emekliliğe kadar devam eden
öğretim üyeliği, doktoradan
profesörlüğe uzanan çok
verimli çalışmalara, dünya
çapında ün sağlayan kitap
ve makalelere zemin
hazırlamıştır. Dünyanın
neresinde olursa olsun “Türk
tiyatrosu” denilince akla
ilk gelen bilim insanı oluşu
sebepsiz değildir.
Türk tiyatrosunu dört dönem/
tür altında inceleyen ve bu
konuda dört ciltlik bir eser
kaleme alan Metin And,
çok sayıda makale ve kitap
da yayımladı. And’ın dört
ciltten oluşan tiyatro tarihi
2

1

Dünyanın birçok ülkesinde
yaptığı incelemeler kitaplarının
altyapısını oluşturdu.
The research he carried out in
many countries of the world laid
the groundworks of his books.

2

And’ın Türk gölge oyunu
hakkındaki yazıları referans
kabul edilmekte.
And’s articles on Turkish
shadow theater are considered
as references.

3

Metin And’ın yazdığı 50’nin
üzerinde kitap bulunuyor.
Metin And has written over
50 books.

the books he would write and
publish years later.
Works shedding light on
Turkish Theater
Holding office as a faculty
member at the Theater
Institute and Theater
Professorship in the Faculty
of Languages, History
and Geography at Ankara
University from 1964-1994,
that is to say for three whole
decades, laid the groundwork
for a prolific production of
books and articles, which
yielded him worldwide fame
and brought him the title of
professor. It is little wonder
that he is the first academic
to come to mind when you say
“Turkish theater” anywhere in
the world.
Categorizing Turkish theater
in four periods/genres and
penning four volumes, Metin
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“Geleneksel Türk Tiyatrosu”
ile başlar (1969, yb. 1985).
Seyirlik köy oyunlarını,
hokkabazları, çengi, köçek ve
curcunabazları, meddahları,
kuklayı, Karagöz-Hacivat diye
anılan Türk gölge oyununu
ve ortaoyununu ele aldığı
bu cilt konuyu bütünlük
içinde irdeleyen tek kaynak
gibidir. Bu kitabı “Tanzimat
ve İstibdat Döneminde Türk
Tiyatrosu” (1972), “Meşrutiyet
Döneminde Türk Tiyatrosu”
(1971) ve “Cumhuriyet
Döneminde Türk Tiyatrosu”
(1973, yb. 1983) eserleri
izlemiştir.
Folklor ve minyatür
üstüne…
Metin And, eski dinlerin
kalıntısı olan bazı inançların
kaybolup gitmediğini, oyun,
mevsimlik tören, halk inancı
ve bunlara bağlı uygulamalar
hâlinde devam edegeldiğini
düşünen anlayışa yakın durdu.

Bu yüzden Anadolu’da ve
Kafkasya’da yaşatılan “Çömçe
Gelin” gibi törensel çocuk
oyunlarının, karakterlerin
ölüp dirilmesi ile dikkati
çeken seyirlik köy oyunlarının
ve bunlara benzer pek çok
folklorik gösterinin eski
inanç ve tapınmalara kadar
uzanan bir geçmişi olduğunu
okuyuculara anlaşılır bir
dille aktardı. “Dionisos ve
Anadolu Köylüsü” (1962),
“Oyun ve Bügü” (1974, yb.
2003) ve “Ritüelden Drama
Kerbelâ-Muharrem-Ta´ziye”
(2002) onun bakış açısının
örnekleriyle doludur.
Uzun yıllar Türk minyatür
sanatını da dünyaya tanıtmayı
amaçlayan, yabancı dillere
çevrilip çok büyük ilgi görmüş
kitaplara imza atan And, sanat
eserlerine dayanarak konu,
doğa ve kent görünümleri,
mimari, insan, günlük
hayat, giyim kuşam üzerine
bilgiler verdi, minyatür

And also published many
articles and books on the
subject. Consisting of four
volumes, And’s history of
theater commences with
Traditional Turkish Theater
(1969, trans. 1985). Taking
the topic on board collectively,
he approaches theatrical
village spectacles, conjurers,
dancers, jugglers, encomiasts,
puppeteers, Turkish shadow
theater called KaragözHacivat, and light comedy.
This volume is seemingly the
sole resource on the matter.
This book was followed by
“Turkish Theater in the Era
of Reforms and Autocracy”
(1972), “Turkish Theater
during the Constitutional Era”
(1971), and “Turkish Theater
in the Republican Era” (1973,
trans. 1983).
On folklore and miniatures
Metin And sympathized
with the approach that some

beliefs, the remnants of the old
ways, were not lost and that
they were preserved through
plays, seasonal ceremonies, folk
beliefs, and customs. Hence, he
explicitly related to his readers
the ritualistic children’s plays
in Anatolia and Caucasia like
Çömçe Gelin, theatrical village
spectacles, and many folkloric
shows drawing attention with
the death and resurrection of
the characters - all of which
dated back to old ways and
beliefs. “Dionysus and the
Anatolian Villager” (1962),
“Play and Magic” (1974, trans.
2003), and “From Ritual to
Drama. Kerbelâ-MuharremTa´ziye” (2002) are full of
examples of his line of vision.
For long years, aiming to
promote Turkish miniature
arts to the world, penning
well received books translated
into foreign languages, he
wrote about nature and urban
4
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5

okumaları gerçekleştirdi,
bunları tasvir sanatları
bakımından değerlendirdi.
“Minyatürlerle Osmanlıİslâm Mitologyası” (1998,
yb. 2007), “Osmanlı Tasvir
Sanatları 1: Minyatür”
(2002, yb. 2014) ve
makalelerinin derlenmesiyle
oluşturulan “Osmanlı
Tasvir Sanatları 2: Çarşı
Ressamları” (2018) bu
alandaki hizmetlerinin
kitaplara dönüşmüş belli
başlı örnekleridir.
İstanbul’a hayran bir
İstanbullu
Metin And, İstanbul’a
hayran bir İstanbulluydu.
Genç yaşta ayrılıp kısa
süreli ziyaretler için gelip
gittiği bu eski payitahta
olan borcunu onu en
parlak yüzyılındaki hâliyle
anlatarak ödemişti. “16.
Yüzyılda İstanbul” (1994,
yb. 2011) bir ihtişamın
resimlerle ve bilgilendirici,
eğlendirici ve dün-bugün
karşılaştırması yapmaya

elverişli “resim ve kent
okuma”larıyla örülmüş
bir kitaptır. Aslında,
yabancıların kalem ve
fırçasıyla çizilmiş büyük
bir İstanbul panoraması
ve bunun satır aralarını
doldurarak oluşturulmuş bir
kent monografisidir. Eski
İstanbul’un muhteşemliğini
yansıtması ve kendi
çocukluk ve ilkgençlik
yıllarındaki İstanbul’a
özlemin arayışlarıyla iç içe
bir dünyanın yansıtılmasıdır
bir bakıma.
İllüzyon
Metin And’ın illüzyona/
gözbağcılığa merakı
1936 yılında babasıyla
gittiği Şehzadebaşı’ndaki
Ferah Tiyatrosu’nda
gerçekleştirilen Zati Sungur
(Hasan Zati Sungur: 18981984) gösterimiyle başladı.
Gösteri sanatlarına ilgisinde
ve özellikle illüzyon
merakında Zati Sungur’un
büyük tesiri oldu. Bu sanat
dalının Türkiye’deki en eski

4

Metin And bale konusunda da önemli
çalışmalara imza atmıştır.
Metin And has penned important works
regarding ballet.

5

Hanım Sultanlar, Kadın Efendiler, İkballer.
(“Osmanlı Tasvir Sanatları 2: Çarşı Ressamları”
kitabından)
Sultanas, Women Efendis, İkballer. (from the book
“Ottoman Figurative Arts 2: Bazaar Painters”)

landscapes, architecture,
people, daily living, and
apparel based on works of art
performed miniature readings
and assessed them with
regards to figurative arts.
Among his most famous works
in the field are “Minyatürlerle
Osmanlı-Islâm Mitologyası”
[Ottoman-Islamic Mythology
in Miniatures] (1998,
trans. 2007), “Ottoman
Figurative Arts 1: Miniature”
(2002, trans. 2014), and
the collection of his papers,
“Ottoman Figurative Arts 2:
Bazaar Painters” (2018).
An Istanbulite who
admired Istanbul
Metin And was an Istanbulite
who admired Istanbul. He
paid his dues to this old
capital which he quitted at a
young age and paid visit at
various intervals for short
stays by depicting it in its
brightest era. “Istanbul in
the 16th Century: The City,
The Palace, Daily Life”
(1994, trans. 2011) is a

book woven with splendid
paintings, and informative
and entertaining “painting
and urban studies” that serve
to derive comparisons of today
and yesterday. In truth, it is an
urban monograph consisting of
an Istanbul panorama painted
with the pen and brush of
foreigners by filling in the
blanks. In a sense, reflecting
the grandiosity of old Istanbul,
it is a depiction of a world that
meshes with a yearning of the
Istanbul of his own childhood
and early youth.
Illusion
Metin And’s interest in
illusion first started in 1936
when he watched Zati Sungur
(Hasan Zati Sungur: 18981984) at the Ferah Theater
in Şehzadebaşı. Zati Sungur
had a great impact on his
interest in the performing
arts and illusion. Having the
most extensive information
and document archive on
Zati Sungur, one of the oldest
and most prominent masters
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İllüzyon, And’ın ilgi alanlarından biriydi.
For And, illusion was another area of interest.

ve önde gelen üstatlarından
Zati Sungur hakkında en
geniş bilgi ve belge arşivi
de ona aitti, üstatla ilgili
önemli araştırmalardan
birini de o gerçekleştirdi.
Galatasaray’daki öğrencilik
yıllarında arkadaşlarına,
kardeşine ve kardeşinin
arkadaşlarına illüzyon
gösterileri yapar hatta onları
gösterilerine ortak etmeyi de
denerdi. Uzun yıllar boyunca
bu sanat dalıyla ilgili kaynak
ve gösterim malzemesi
biriktirdi. Bunlar sanatın
pratiğini yapacaklara ve
tarihini merak edeceklere
ışık tutacak nitelikte.
İllüzyon sanatının tarihine
ve sanatçılarını tanıtmaya,
gösterimlerinin iç yüzünü
aydınlatmaya yönelik iki
kitabı var. Hayatının son
yıllarında kaleme aldığı
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“Sihirbazların İzinde”
çalışması ise yayımlanacağı
günü bekliyor.
Rüzgâr gibi geçti
“Rüya gibi”, “Rüzgâr gibi
geçti” sözleri göz açıp
kapayıncaya kadar geçip
giden, doyulamayan şeyleri,
genellikle de hayatı ya da
bir zaman dilimini anlatır.
Bu sözler Metin And’ın 81
yıllık hayatının özetidir.
And’ın hayatı başarılı işlerle
dolu, yaşanmış bir büyük
oyunun yansımasıdır.
Hayatı, çalışmayı, aile ve
eş-dost ilişkilerini, yazıyı ve
kitaplarını hep birer “oyun”
gibi algılamış ve uygulamış
olan Metin And için hayat
denilen “büyük oyun” 30
Eylül 2008 günü son buldu
ve perde inip ışıklar söndü.
Huzur içinde uyusun!

of this art, And conducted
thorough research on this
master. During his years as
a student of Galatasaray
High School, he would
perform illusion shows for
his friends, siblings, and the
friends of his siblings, and
would even try to make them
take part in these shows.
For long years, he collected
resources and props related
to this art which shed light
on its practitioners and
are illuminating for those
interested in its history.
He has two books on the
history of the art of illusion
and performers of this art,
giving insider information on
its tricks. The book “On the
Trails of Conjurers”, which
he penned in his last years, is
waiting for the day it will be
published.

Gone with the wind
Idioms such as “Like a
dream”, “Gone with the
wind” are generally used to
depict time passing in the
blink of an eye, irreplaceable
things, and those one cannot
get enough of, a lifetime or
a timeframe. To me, these
sum up the 81-year life of
Metin And. His life was
full of success stories and
was the reflection of the
enactment of a great drama.
Considering his life, work,
relations with his family,
and close circle, his writings
and books are a sort of “play”
he lived by the motto. This
“great play” called life ended
for Metin And on September
30, 2008, when the lights
went out and the curtains
came down. May he rest in
peace.

KAPADOKYA’DA
GÜVERCİNLERİN
DÜNYASINA YOLCULUK
JOURNEY TO THE WORLD OF PIGEONS IN CAPPADOCIA

MURAT ART

DENİZ YILMAZ AKMAN

Kapadokya’nın, sıkça sözü geçen güzel atları dışında
bir de güvercinleri var. Güvercin yetiştiriciliğinin tarih
boyunca yaygın olduğu bu topraklarda, kayalara
oyulmuş güvercin yuvaları ve havada süzülen
sakinlerinin izini sürüyoruz.
Apart from its beautiful horses that have become a
byword for Cappadocia, Cappadocia also has pigeons.
In these lands where pigeon-keeping was taken up
extensively throughout history, we are trailing the
traces of the pigeon holes carved into rocks and their
inhabitants gliding in the sky.

Baharı Kapadokya’da
karşılamak için yola
çıkıyorum. Sırlarını benimle
paylaşacak mı bilmiyorum
ama içlerine hayat kurulmuş
devasa kayaların ardındaki
hikâyeleri dinlemeye ve
eşsiz manzaralarına dik
yamaçlarından bakmaya
çoktan hazırım.
Kayseri-Göreme yolu,
kafamda canlandırdığım
Kapadokya kadar güzel.
Uzaklardan bile fark edilen
görkemiyle varlığını hemen
belli ediyor Erciyes Dağı.
Yeni açmış beyaz, pembe
bahar dallarının izinde
yumuşacık akıp giden yolda
ilerlerken köy evlerini
izliyorum; dağ önlerinde
suluboya resim gibi her biri.
Göreme’ye vardığımda,
gökyüzünden üzerime doğru
uçuşan beyaz kuş tüyleriyle
karşılaşıyorum. Böylece
güvercinlere ve burada
nasıl bir hayat sürdüklerine
dair merakım biraz daha
büyüyor. Kapadokya’nın,
Persçede “güzel atlar ülkesi”
anlamına gelen ismine,

kafamda bir yenisi daha
ekleniyor: Güzel güvercinler
ülkesi. Tüylerinden sonra
kendilerini de görüyorum.
Dik yamaçlardan siyah,
beyaz, kahve desenli
narin kanatlarını çırparak
gökyüzüne yükseliyorlar.
Yankılanan kanat
çırpma sesleri, sanki
Kapadokya’nın da sesi
oluyor. Konuşamıyorlar
belki evet ama kim bilir bu
kanat sesleriyle bize neler
neler anlatıyorlar!
Güvercinlere dair
Kapadokya’nın birçok
yerinde güvercinlerle
ve dik yamaçlardaki
kaya evlerin duvarlarına
yapılmış güvercinliklerle
karşılaşıyorsunuz. Güvercin
yetiştiriciliğinin burada
uzun bir geçmişi olduğunu
bu eski kayalık yuvalara
bakarak da anlamak
mümkün. Kapadokya’da
“güvercinlik” adı verilen
bu yuvalara Kayseri’de
“burç”, Diyarbakır’da ise
“boranhane” deniyor.

I set on my way to greet spring
in Cappadocia. I do not know
whether it will be sharing its
secrets with me but I’m more
than ready to listen to the
stories behind the gigantesque
rocks on which many lives are
set up and to behold the unique
landscapes from its steep
slopes.
The Kayseri-Göreme road is
as beautiful as the Cappadocia
that I have envisioned.
Revealing its existence
in all its glory from afar,
Mount Erciyes shows its face
immediately. As I walk along a
road that smoothly glides over
the traces of spring flowers
of many shades of white and
pink, I watch the village
houses each one of which
resembles watercolor paintings
placed on the slopes of the
mountains.
When I get to Göreme, white
feathers fall on me from
the sky. I become all the
more intrigued by pigeons,
the life they lead here, and
their keepers. In my mind,
“Cappadocia” which means

“the land of beautiful horses”
in Persian is graced with
one more name: the land of
beautiful pigeons. After their
feathers I see them: they soar
into the sky flapping their
delicate wings dotted with
brown, black, and white from
the steep rock faces. The sound
of flapping that echoes, seems
to be the sound of Cappadocia.
They may not speak but who
knows what the flapping of
those wings tell us!
On pigeons
In very many places of
Cappadocia and on the walls of
the rock houses built on steep
slopes you see pigeon houses.
It is possible to understand
that pigeon-keeping dates way
back by looking at these holes
on the old rock faces. These
holes referred to in Cappadocia
as “güvercinlik” are referred
to as “ burç” in Kayseri and
“ boranhane” in Diyarbakır.
Pigeon-keeping in Cappadocia
started in the 9 th century.
Pigeon droppings were used
in that period in agriculture

1

1 2
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Kapadokya’nın eşsiz
coğrafyasında dolaşırken göğe
baktığınızda sürü hâlinde
uçan, daireler çizen güvercinler
görebilirsiniz.
In the unique geography of
Cappadocia, when you look up to the
sky, you can see the pigeons flying as
a flock, drawing circles.

2

Güvercin yetiştiriciliği
Kapadokya’da 9’uncu
yüzyılda başlamış. Güvercin
gübreleri o çağda tarımda
ve freskleri dayanıklı
kılmak için kilise içlerinde
kullanılmış. Güvercinler
sadece burada değil,
Anadolu’nun daha birçok
bölgesinde binlerce yıldır
evcilleştiriliyor. Hatta,
evcilleştirilen ilk kuş olduğu
söyleniyor.
Tarihî kayıtları inceleyince
Osmanlı döneminde Halep,
Gaziantep ve Şanlıurfa
arasında güvercin ve
güvercin gübresi ihracatının
yaygın olduğunu görüyoruz.
O dönemden bugüne dalıcı,
dönücü, taklacı, postacı,
kostüm ve ötücü güvercinler
sıkça karşılaşılan
türler. Özelliklerine ve
bulundukları bölgeye göre
isimlendiriliyorlar.
Güvercinlere dair ilginç
özellikler arasında, “dem
çekme” denen ve sadece bu
kuş türüne özel; derinden
gelen, huzur verici sesi

ve kuluçka döneminde
kursaklarından çıkararak
yavrularını besledikleri,
süte benzer özel bir sıvı
olan kuş sütünü sayabiliriz.
Ayrıca Anadolu motiflerinde
karşımıza çıkan güvercin
figürü sevgi, barış ve iyi
talih gibi anlamlar taşıyor.
Bu yüzden tarih boyunca
uğurlu, iyi talih getiren
bir kuş olarak addedilmiş
güvercin.
İkinci Dünya Savaşı
sırasında haberleşme
amacıyla posta güvercinleri
gözdeyken günümüzde
daha çok taklacı ve kostüm
güvercinleri yetiştiriliyor.
Güvercin yetiştiricilerinin
büyük bir kısmı çok küçük
yaşlarda başladıkları
bu serüvene, hobinin de
ötesinde bir “tutku” gözüyle
bakıyor.
Bir güvercinin kıymeti;
dış görünüşü, uzun süre
uçabilme, yön bulma ve
havada gösteri sergileme
gibi kabiliyetlerle
değerlendiriliyor. Ayrıca

and to make the frescoes in the
churches more vibrant. Apart
from Cappadocia, pigeons were
domesticated for thousands
of years in many regions of
Anatolia. It is even said that
pigeons were in fact the first
birds to be domesticated.
Looking at the historical
records, we see that during
the Ottoman period pigeon
and pigeon droppings exports
were extensively carried out in
Aleppo, Gaziantep, and Urfa.
From then to this day, the kind
of pigeons that are frequently
seen are nose divers, spinners,
tumblers, messengers, oriental
frills and singing pigeons. They
are named depending on their
specifications and the region
they come from.
Among the interesting qualities
of pigeons are the balmy voice
coming from their depths, which
is specific to this species and
is called “heaving/cooing”; and
the bird milk, a liquid similar
to milk that comes from the
gizzard of pigeons following the
incubation period to feed their

nestlings. Moreover, the pigeon
figure that we come across in the
Anatolian patterns symbolizes
peace and good luck. That’s why,
throughout history, this bird has
been considered to bring good
luck.
While tumblers and messenger
pigeons were favored in WWII
for communication, today they
are generally bred as a hobby.
Most pigeon keepers consider
this adventure they embark
upon at a very young age not
merely as a hobby but as a sort of
“passion.”
The characteristics of a pigeon
are assessed by its appearance,
its ability to fly for a long time,
to navigate, and to perform
in the air. Furthermore, its
ability to land where it took
flight from and to stand with
an inflated chest are among the
characteristics sought after by
pigeon keepers.
I greet them first every
morning
A few hours before the sun sets,
I head over to Uçhisar town of
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kalktığı yere geri inmesi
ve göğsünü gere gere
durması da güvercin
yetiştiricilerinin aradığı
özellikler arasında.
“Her sabah ilk iş onlara
günaydın derim”
Gün batımına birkaç
saat kala, Kapadokya’nın
tepelere kurulmuş kaya
evleriyle ve en tepedeki
kalesiyle insanları kendine
hayran bırakan Uçhisar
beldesine gidiyorum.
Rüzgârı bol, havası temiz
Uçhisar’ın Güvercinlik
Vadisi’ni seyre dalıyorum.
Burası, uçurumun ucunda
ansızın bitivermiş bir
kaya cenneti sanki.
İnsan yüzlerini andıran
kayalıklar, yamaçtan
havalanan güvercinlerin
arkasında gizemli bir
tuval gibi. Biraz yokuş
çıkıp başka bir yamaca
3
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varıyorum. Buradaki
kayalıklardan birinde bir
çay bahçesi var. Sahibi
Mehmet Bey, namıdiğer
Çiko, bu lakabı çocukken
Zagor’un arkadaşı Çiko’ya
olan benzerliğinden
almış. O günden beri
böyle anıldığı için
mekânının ismini de
“Çiko’nun Yeri” koymuş.
Karşımızda uzanan masalsı
manzaralara bakıp sohbet
ederken Mehmet Bey’in
güvercinlerinden açılıyor
söz. “Yamacın en güzel
yerini tabii ki kuşlarıma
verdim.” diyor, yamacın
ön tarafındaki kulübeyi
gösterirken.
Mehmet Bey’in
güvercinlerini görmek için
dışarı çıkıyoruz. Yuvanın
kapısıyla beraber benim
de zihnimde bir kapı
açılıyor. Bu kuşların dem
çekişlerini, kanat çırpma

Cappadocia that leaves
its visitors in awe with its
fortress on a hilltop and
the stone houses set up
on its slopes. I watch the
Güvercinlik Valley of Uçhisar
renowned for being windy
and its fresh air. This place
is a rock haven that seemed
to have cropped up all of a
sudden by the side of the
cliff. Rock faces resembling
countenances are like a
mysterious canvas behind the
pigeons that take off from
the slopes. I climb a little
higher up and get to another
slope. There is a tea garden
set up on one of the bluffs
here. Mehmet Bey, a.k.a.
Çiko, got his nickname for
resembling Zagor’s friend
Cico when he was a child.
And he named his place
“Çiko’nun Yeri” (Chez Çiko)
for he has been called “Çiko”
ever since. Looking at the

fairy-tale like landscapes
that stretch far and wide
before us as we converse,
we end up talking about
Mehmet Bey’s pigeons. He
says, “I, of course, have
allocated the best spot on
the slope to my pigeons” as
he shows me the shed at the
front of the slope.
We go out to see his pigeons.
When the door of the pigeon
shed opens, a new door
also opens in my mind. I’m
listening to the heaving and
flapping of these birds with
utter surprise; it is the first
time, I am so close to them.
Oriental frills and tumblers
display their skills in the
air as all eyes are turned
on them. Saying that he
has never given up on this
passion since childhood,
Çiko adds, “For decades, I
first say good morning to
them.”

4

5
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Güvercin yetiştiricilerin büyük bir kısmı, çok küçük yaşlarda başladıkları
bu serüvene, hobinin de ötesinde; bir “tutku” olarak bakıyor.
Most pigeon keepers regard this adventure they embarked upon at an early age
as a “passion” rather than a hobby.

4

Terasa kurulan kümeste yaşayan, özenle bakılan güvercinler her gün belirli
saatlerde havaya salınıyor.
The pigeons living in the shed built over the terrace are cared for meticulously and
released into the sky at certain hours.

5

Güvercinlik Vadisi Göreme’de.
Güvercinlik Valley is at Göreme.

seslerini hayretle ve ilk
kez bu kadar yakından
dinliyorum. Kostüm ve
taklacı güvercinler, bütün
ilgi elbette üzerlerinde,
havada marifetlerini
sergiliyor. Bu tutkusundan
çocukluğundan beri hiç
vazgeçemediğini söyleyen
Çiko ekliyor: “Onca yıldır,
her sabah, ilk iş onlara
günaydın derim.”
Sessizliğin güvercinlerin
kanat çırpma sesleriyle
bölündüğü anlarda, onları
bir bir gökyüzüne uğurlayıp
süzülüşlerini izleyen
Çiko’nun gözlerinde sevgi
ve umudu görüyorum.
Bu kuşlarla özdeşleşen o
pozitif duygulardan payına
düşeni almış Çiko. O da en
az güvercinler kadar okuyor
gökyüzünü ve onlarla aynı
dili konuşuyor.
Gün batmadan,
Nevşehir’in köylerinden
biri olan Suvermez’e
varıyorum bu kez. Cumhur
Bey ile buluşuyoruz.
Güvercinlerini görmek için
evinin damına çıkıyoruz.
Tıpkı Çiko gibi o da büyük
bir heyecanla kulübenin

In those moments, when the
silence that prevailed was
broken by the sound of their
wings, I see the love and
hope in the eyes of Çiko who
watches them soar to the sky,
and glide far and away. Çiko
has taken his share of the
positive feelings identified
with these birds. Much like
pigeons, he reads the sky and
speaks their tongue.
As the sun is about to
set, this time I arrive at
Suvermez, one of the villages
of Nevşehir. We meet up with
Cumhur Bey. We climb to the
roof of his house to see his
pigeons. Just like Çiko, he
opens the door of the shed
with great excitement and by
giving them fodder he invites
them outside. After feeding
some, the tumblers soar
up in the sky, and put on a
show for us. Watching them
flow here and there and how
they tumble, I get dizzy. It
is as if flooding down from
the rooftop, their fervor
reaches the mosque and the
coffee house at the village
square. Cumhur Bey says,
“I have been communing
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dört gözle bekledikleri
etkinliklerden. Yuvaya bu
sayede yeni güvercinler
aldığını, bazılarını da diğer
güvercin tutkunlarına
sattığını belirtiyor. Ayrı
bir kümeste de, damızlık
olarak beslediği kuşlar
var. Böylelikle, farklı
marifetleri olan kuşları
çiftleştirerek yeni melez
kuşlar elde ediyor.
Biz sohbet ederken,
güvercinler uçmaya ara
verip kulübenin tepesine
dizilince zaman da sanki
yavaşlıyor.
Güvercin yetiştiriciliği
tarihimizin bize bıraktığı
miraslardan biri.
Anadolu’nun bu kültürünü
günümüze taşıyan güvercin
yetiştiricileri de gözleri
gökyüzünde, güvercinlerin
kanat çırpışlarını
okuyabilen, onlarla benzer
dili konuşan, günün bir
kısmını damlarda ya
da yamaçlarda kuşlarla
geçiren tutkulu birer
hayalperest.

YAVUZ MEYVECİ

kapısını açıyor ve verdiği
yemle güvercinlerini
dışarıya davet ediyor.
Taklacılar yemlendikten
sonra havaya süzülüp bize
hünerlerini sergiliyor.
Bir o yana, bir bu yana
uçuşlarını, arada takla
atışlarını izlerken başım
dönüyor. Coşkuları sanki
damdan taşıp köyün
camisine ve meydan
kahvehanesine kadar
gidiyor. “Çocukluğumdan
beri hep bu kuşlarla iç
içeyim, bu yüzden onların
dünyasından kopamam.”
diyor Cumhur Bey. Bu
kuşların marifetlerini tam
olarak sergileyebilmeleri
için önce yavrusuna
“kusması” yani onu
beslemesi gerektiğini,
yaklaşık bir yıl sonra
hünerlerini ancak
gösterebildiklerini de
kendisinden öğreniyorum.
Köyde belirli aralıklarla
düzenlenen kuş mezatları,
Cumhur Bey gibi
güvercin tutkunlarının

7
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Kapadokya’nın birçok yerinde güvercinlerle ve güvercinliklerle
karşılaşıyorsunuz.
In many places in Cappadocia you come across pigeons and pigeon houses.

with these birds ever since
I was a child, that’s why I
cannot break away from
their world.” I learn from
the pigeon keeper that for
these pigeons to display all
their skills they first have to
“regurgitate” food to their
nestlings, that is to say feed
them, and then, about a
year later they are able to
show their talents.
Bird auctions held at the
village at certain intervals
are among the hotly
anticipated events by pigeon
fanciers like Cumhur Bey.
He says that he buys new
pigeons from these tenders
and sells them to other
pigeon lovers. And he holds
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the other birds he keeps for
breeding in another shed.
Hence, by breeding birds
with various attributes,
he brings forth new
crossbreeds. As we have this
conversation, the pigeons
give a break to their flight
and time seems to slow down
when they are lined over the
top of the shed.
Pigeon-keeping is one of the
heritages of our history. The
pigeon keepers who carry this
Anatolian custom to our day
are dreamers who spend half
the day on rooftops or slopes,
eyeing the sky, reading the
flapping of the wings of
pigeons, and speaking a
vernacular similar to theirs.

KAPADOKYA
dünyanın en fazla ülkesine uçan
havayoluyla keşfet

 
TÜRKİYE

ÇOCUĞUNUZUN RUH HÂLİ ÇİZİMLERİNDE GİZLİ
THE MOOD OF YOUR CHILD IS HIDDEN IN WHAT S/HE DRAWS
Çocuk resimleri göründüğü kadar basit değildir, bilinçaltının derinliğinde yatanlar
çizimlerindeki sembollerle su yüzüne çıkabilir.
Children’s drawings are not as simple as they seem; what lies beneath the subconscious may surface
through symbols in their drawings.
UZM. PSİKOLOG RAMAZAN ŞİMŞEK
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Çocuk çizimleri sadece
uzmanların değil anne
babaların da her zaman
merak konusu olmuştur.
Duygu ve düşüncelerini sınırlı
sözcüklerle anlatan çocuğun
çizimlerinde neredeyse sınır
yoktur. Çocuk çizimlerle
iletişim kurar, kendini ifade
eder, yeteneklerini geliştirir,
travmalarını yansıtır,
duygularını aktarır hatta
acılarını resim çizme yoluyla
hafifletmeye çalışır.
Bilim insanları ilk olarak
çocuk çizimlerini yapı ve
şekil bakımından inceledi.
“Çocuk hangi yaşta neyi
çizebilir?” sorusuna cevap
aradılar. Goodenough ve Gesell
1900’lü yılların başında çocuk
çizimlerine ilgi duydu. Çocuğun
gelişimine ışık tutmak
amacıyla bilimsel ilk adımları
attılar. Goodenough, New
York’ta 4 bin çocuğun resmini
analiz ederek “Bir İnsan Çiz”
testini geliştirdi. Çocukların
insan çizimlerine bakarak
zekâ yaşlarını %70 oranında

doğrulukla bulmayı başardı.
Gesell ise geliştirdiği “Gesell
Figürleri Testi” ile çocukların,
gelişimin hangi basamağında
olduğunu anlamaya çalıştı. Bir
çocuğun, daire çizebiliyorsa
en az 3, kare çizebiliyorsa
en az 3,5 yaşında olduğunu
öne sürdü. Kellogg ise çocuk
çizimlerinin belli aşamalardan
geçtiğini ve bu aşamaların
evrensellik gösterdiğini ortaya
koydu. Lowenfield de hâlâ
kabul gören çizim evrelerini
ileri sürdü. Buna göre 5
evreden bahsetmek mümkün:
1. Karalama Dönemi (2-4 Yaş)
2. Şema Öncesi Dönem
(4-7 Yaş)
3. Şematik Dönem (7-9 Yaş)
4. Gerçekçilik Dönemi
(9-11 Yaş)
5. Mantık Dönemi (11-13 Yaş)
Bilim insanları çocuk
çizimlerinin yapı ve şekil
özelliklerini inceledikten sonra
içeriğine de ilgi duymaya
başladılar ve “Çocuk neyi neden
çizer, hangi çizim ne anlama

Children’s drawings have been
a matter of curiosity for both
specialists and moms and dads.
Relaying thoughts and feelings
with limited words, children’s
drawings know no boundaries.
Children communicate, express
themselves, develop their talents,
reflect their traumas, convey their
emotions, and even ease their pain
through drawing.
First, scientists examined children’s
paintings with regards to shape
and form. They sought the answer
to the question, “What can a
child draw and at which age?”
Goodenough and Gesell showed
interest in children’s drawings
at the beginning of the 1900s.
They took the first steps to shed
light onto child development.
Goodenough performed the
“Draw a Human” (DAH) test
by analyzing the drawings of
4,000 children in New York. He
managed to determine with a
70% success rate the mental age
of the children by looking at their
drawings of humans. And Gesell
tried to understand at which stage

of their development the children
were with his “Gesell Figures Test.”
He asserted that a child was at
least 3 if s/he can draw a circle,
and at least 3.5 if s/he can draw a
square. And Kellogg put forth that
children’s drawings undergo certain
stages and that these phases
display universal characteristics.
Lowenfield proposed the stages of
artistic development that are still
acknowledged today. According to
him, it is possible to talk about 5
stages:
1. Scribble Stage (Ages 2-4)
2. Pre-schematic Stage (Ages 4-7)
3. Schematic Stage (Ages 7-9)
4. Dawning Realism Stage (Ages
9-11)
5. Age of Reason (Ages 11-13)
After examining the shapes and
forms of children’s drawings,
scientists became interested in their
content and sought the answer
to the question “What children
draw and why, and what some of
these drawings mean?” Koppitz
was the first person to conduct
groundbreaking studies in this
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gelir?” sorularının cevabını
aradılar. Bu alanda bilimsel ilk
çalışmaya Koppitz imza attı,
on binlerce resim analizinden
sonra sarsıcı tespitlerde
bulundu. Çocukların kişiliği,
ruh hâlleri, yetenekleri, aile içi
ilişkileri, korkuları, hayalleri
hakkında ilginç açıklamalar
yaptı. Standart testlerle elde
edilemeyen birçok bilginin
çizimler yoluyla elde edilmesi
çocuk resimlerine ilgiyi devam
ettiriyor.
İnsan çizimi
Çizimi büyütme ve büyük bir
insanın çizimi: Öncelikle bir
çizimin büyüklüğü oranlarla
anlaşılır. Çizimin kâğıda
oranı, çizimin kendi içindeki
oranı ve diğer nesnelere
oranı. Çizimlerdeki büyütme
eğilimi ilk olarak öfke ile
ilişkilendirilir. Çünkü öfke
dışarı taşan, alanını büyüten
bir duygudur. Çocuk öfke
ânında nasıl ki alanını
genişletir ve başkasının alanına
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girmeye çalışırsa, çizimlerinde
de bunu ifade eder. İkinci
olarak büyütme çabası aşırı
hareketlilik olarak yorumlanır.
Hareketli çocuk küçük daireler
çizmede zorlanır. Onlar
için büyük çizmek çok daha
kolaydır. Son olarak, büyütme
eğilimi ve büyük insan çizimi
isteklerin aşırılığı olarak
yorumlanır. Eğer çocuğa
istediği şeyler fazla fazla
verilmişse, çocuk bu duruma
alıştırılmışsa resimlerde
büyütme eğilimi gözlenir. Aşırı
isteğini bu yolla ifade eder.
Çizimi küçültme ve çok küçük
bir insan çizimi: Eğer bir çocuk
çizdiği nesneleri, özellikle de
insan çizimlerini küçültme
eğiliminde ise bu durum ilk
olarak korku duygusu ile
ilişkilendirilir. Çünkü canlılar
tehlike karşısında, savunma
pozisyonu olarak ilk önce
kendini küçültür. Bu durum
tehlike karşısındaki genetik
bir eğilimimizdir. İkinci olarak
küçültme eğilimi yetersizlik

regard; after an analysis of tens of
thousands of drawings, he made
some staggering evaluations. He
gave accounts on the personalities,
moods, abilities, interfamilial
dynamics, fears, and dreams of
children. Collecting information
through drawings that cannot be
derived with standard tests has
sustained the interest shown to
children’s artistic creations.
Human figure
The enlarged drawing of human
beings: First, the grandiosity of
a drawing can be registered by
looking at its scale. The scale of the
drawing compared to the paper, the
internal scaling, and how it scales
in comparison to other objects. The
size of the drawings is first linked to
anger. Anger is a feeling that effuses
and magnifies its area of impact.
Much like how the child expands its
area when it is in a fit of anger and
tries to enter into the personal area
of others, the child also expresses
this in its drawings. Second, the
exertion of aggrandizement is

also interpreted as hyperactivity.
Energetic children find it difficult
to draw small circles; it’s easier for
them to draw bigger ones. Lastly,
the tendency to aggrandize and to
draw larger than life humans is also
interpreted as an overflow of wants.
If the child has many of the things
s/he asked for and has gotten used
to this, a tendency to aggrandize
is observed in the child’s paintings.
The child expresses its excessive
desires this way.
The minimization of drawings
and drawing humans in small
scale: If a child has a tendency to
minimize the things in his/her
drawing, specifically human beings,
this is first interlinked with fear.
It’s because living beings make
themselves small as a first defense
in the face of danger. This is a
genetic tendency that comes to the
fore when we feel at risk. Secondly,
the tendency to minimize is linked
with feelings of incompetency. The
child that feels incompetent tries
to make him/herself small as a
result of feeling shame. Lastly, the

duyguları ile ilişkilendirilir.
Kendini yetersiz hisseden
çocuk utanma duygusuyla
beraber küçültme çabası içine
girer. Son olarak küçük çizme
çabası içe kapanma eğilimi
olarak yorumlanır.
Baş çizimi: Çocuğun başı
abartması, egosunun
şişmekte olduğunu gösterir.
Ben duygusunu daha
fazla hissettirmek isteyen
çocuğun insan çizimlerinde
baş kısımlarını büyüttüğü
gözlenmektedir. Ben kimliğini
normal algılayan çocuklar
genellikle başı dengeli
çizerler.
Gözler: İzlendiklerini
düşünen çocuklar veya
başkaları tarafından kontrol
edilen çocuklar geniş göz
çizerler. Gözleri çok küçük
hatta bir nokta ile çizen
çocuklarda özellikle anneye
bağımlılık gözlenmektedir.
Gözlerin silinmesi ya da hiç
çizilmemesi başkalarıyla ilişki
ve iletişim isteksizliğini ifade
eder.
Burun: Uyumlu olanlar
vücuda uygun burun çizer
ama büyük delikler ve büyük
burun saldırganlık olarak
yorumlanmaktadır.
Boyu uzatma: Çok uzun bir
boy çizen çocuğun isteklerine
ulaşmada ve onları tatmin
etmede zorluklar yaşadığı
düşünülür.
Eller: Dışarı uzanan eller çevre
ve diğer insanlarla teması/
iletişimi belirtir. Ellerin dışarı
ve yanlara doğru açılması
yardım ve etkileşim isteği
anlamına da gelir. Büyük
el çizimi genellikle kontrol
isteği ile küçük el çizimi ise
güvensizlik ve çaresizlikle
ilgili duygularla ilişkilendirilir.
Eli çizmemek dikkat eksikliği,
iletişim sorunları ya da
şiddete maruz kalma olarak
yorumlanmaktadır.
Ayaklar: Ayakların çizilmesi
normal, beklenen bir eğilim
iken çizilmemesi dikkat
eksikliğine, kaygıya ve
özgüven eksikliğine işaret
edebilir.

Aile çizimi
Çocuğun aile çizimindeki
detaylar da aile ilişkileri ve
aile içinde yaşadığı belirgin
duygular hakkında önemli
ipuçları vermektedir. Aile
çiziminde karşımıza en çok
çıkan konu konumlandırmadır.
Çocuğun aile üyelerini ve
kendini nasıl konumlandırdığı
ilişkiler ve duygular hakkında
önemli bilgiler verir. Çocuk
kendine en yakın hissettiği
kişiyi genellikle yakınında çizer.
Duygular, zaman ve mekân
uzaklaştıkça çizim de uzaklaşır.
Aile resminde çocuğun kendini
çizmemesi yeterince değer
görmediği, önemsenmediği
yorumlarını akla getirir.
Kardeşini çizmeyen ya da daire
içine alan çocuğun öncelikle
kardeş kıskançlığı yaşadığı
düşünülür. Ebeveynlerden
birini çizmemesi ise yadsıma,
yok sayma ve küsme anlamında
yorumlanmaktadır.
Ev çizimi
Kâğıda oranla ev belirgin
şekilde küçük çizilmişse ev
yaşantısını reddetme eğilimi
vardır. Büyük çizilmişse ev
yaşantısı baskılayıcı ve kontrol
edici olabilir.
Çatı hayal dünyasını sembolize
eder. Pencere ve kapı ise
kişilerarası ilişkilerle ilgilidir.
Kapı ve pencere ilişkinin
kalitesini belirtir. Kapı ve
pencere küçükse utanma, içe
kapanma ya da gizlenme olarak
yorumlanırken, hiç çizilmemesi
de aşırı utanma ve aşırı içe
kapanma olarak yorumlanır.
Kapı ve pencereler tamamen ve
sürekli açıksa dış dünyaya aşırı
merak; yarım açıksa sağlıklı
ilişki olarak yorumlanır. Kapı
ve pencerelerin tamamen
kapalı olması aile içi ilişkilerde
sorun yaşandığı anlamına
gelebilir.
Baca varsa ve doğal görünümlü
bir duman çıkıyorsa aile içinde
sevgi ve bağlılığın olduğu
düşünülür. Duman yoğun
çizilmişse aile yaşantısında
ciddi çatışmaların olduğunu
gösterebilir.

drawings of figures in small scale
is also interpreted as a tendency of
being introverted.
The drawing of the head: The
child exaggerating the head shows
that his/her ego is getting boosted.
It is observed that children who
would like to accentuate the “self,”
magnify the head in their drawings
of people. Having a normal
perception of the identity of the
“self,” children generally draw a
well-balanced head.
The drawing of eyes: Children
who consider themselves to be
monitored or controlled by others
draw bigger eyes. Dependence on
the mother is observed in children
that draw small eyes or even place
dots in their place. Erasing eyes or
not drawing them expresses a lack
of desire to establish relations and
communication with others.
The drawing of the nose:
Compatible children draw noses
that befit the body; however, big
nostrils and noses are regarded as
aggressiveness.
Drawing human figures taller:
When children draw people taller it
is considered that they have a hard
time in getting what they want and
satisfying their needs.
The drawing of hands: Hands
extending far and wide show
contact/communication with the
environment and other people.
The extension of hands to the side
and outward can be interpreted as
wanting to get help and to establish
interaction. Drawing of larger
hands is generally linked with
a desire for control and smaller
hands is linked with emotions
such as distrust and despair. Not
drawing the hands is interpreted
as an attention deficit, problems
in communication or exposure to
violence.
The drawing of feet: Whilst the
drawing of feet is a normal and
expected tendency, not drawing
them might indicate attention
deficit, anxiety, and lack of
confidence.
Family figures
The family figures in children’s
drawings lend important clues to
the details of the family relations

and the apparent feelings the child
experiences within the family. The
most prominent issue that comes
to the fore in family drawings
is positioning. How children
position themselves and their
family members lends significant
information regarding their
relations and feelings. The child
generally draws the person s/he
feels closest beside him/herself. As
the feelings, time and space drift
further away, so do the drawings.
Not including him/herself in the
family portrait can be interpreted
as the child not being sufficiently
appreciated and cared for within
the family. The child that does not
draw his/her sibling(s) or encircles
them is considered to suffer from
sibling jealousy. Not drawing one
of the parents can be interpreted as
abnegation or being cross with the
person in question.
House figure
If the house is drawn
significantly smaller in scale to
the paper, there is a tendency to
reject/refuse domestic life. If it’s
drawn bigger, then circumstances
can be repressing and controlling.
The roof symbolizes imagination.
And the doors and windows
represent the interpersonal
relationships.
Doors and windows define the
quality of the relationships in the
world. If the doors and windows
are small, then it is interpreted
as shame, being introverted or
hiding. Not drawing them can
be excessive shame and being
excessively introverted.
If the doors and windows are
totally and continuously open,
then it means that the child is
very curious about the outer
world; if they are half open,
healthy relationships can be
derived. Fully closed doors
and windows can mean that
there are problems in the home
environment.
If there is a chimney and naturallooking smoke coming out of it, it
may indicate love and devotion in
the family. If the smoke is thick,
then it may show that there are
serious domestic conflicts.
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KAMPLAR GENÇLERİ BEKLİYOR
CAMPS AWAIT THE YOUTH
Yoğun bir eğitim-öğretim yılının ardından kamp alanlarında doğayla iç içe bir ortamda
üretkenliğinizi, bilgi ve görgünüzü arttırırken dopdolu bir yaz geçirmeye ne dersiniz?
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen gençlik kamplarına
başvurular başladı.
Following an intense academic year, what do you say about spending a summer
to the full as you increase your productivity, knowledge, and good manners in the
heart of nature? Applications start for the youth camps organized by the Ministry
of Youth and Sports each year.

ANADOLUJET
   
AnadoluJet’in 13-25 yaş
arası gençlere yönelik
platformu Jetgenç’e üye
olmak ve fırsatlardan
yararlanmak için
jetgenc.net
adresini ziyaret edin!

ANADOLUJET INVITES
THE YOUNG
Visit jetgenc.net to become
a member of Jetgenç,
AnadoluJet’s platform
for young between 13-25,
and benefit from various
promotions.

jetgenc.net
facebook.com/jetgenc
instagram.com/jetgenc
twitter.com/jetgenc
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Bir yaz kampı düşünün;
tamamen güvenli bir ortamda
akranlarınızla sosyalleşmek,
sportif ve kültürel etkinliklere
katılarak eğlenceli vakit
geçirmek mümkün olsun.
Konaklama, yemek ve ulaşım
için herhangi bir ücret
ödenmesin. Katılımcıların
seyahat ve sağlık sigortası
yapılmış olsun.
T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından her yıl
düzenlenen gençlik kampları
ile bu saydıklarımızın hepsi
mümkün. Üstelik tek yapmanız
gereken kamp dönemleri
için genclikkamplari.gsb.
gov.tr adresinde yayınlanan
başvuru tarihlerini takip edip
geç kalmadan online başvuru
yapmak. Sonuçları aynı
adresten öğrenebiliyorsunuz.
Başvuruları size en yakın
Gençlik Merkezi’nden de bizzat
yapabiliyorsunuz.
Gençlik kamplarına katılmaya
hak kazananların kesin kayıt
yaptırmak için başvuru belgesini
gitmeye hak kazandığı kamp
döneminin başlama tarihinden
önceki bir hafta içinde
gençlik merkezlerine giderek

onaylatması gerekiyor. Şehit ve
gazi yakını (kardeş veya çocuk)
olan gençlerin başvurması
hâlinde kampa katılımları
doğrudan gerçekleştiriliyor.
Kamp başvurularının
değerlendirilmesinde ailenin
aylık net geliri, öğrencinin
eğitim-öğretim dönemindeki
başarısı belirleyici kriterler
arasında. Kamplara
katılmak amacıyla iki yıl
başvurduğu hâlde gitmeye hak
kazanamayanlara, yaşadığı
şehrin köy ve kırsalında ikamet
edenlere, Gençlik Merkezi
üyelerine öncelik tanınıyor.
Başvuru formunun gençlik
merkezine teslim edildiği
tarihte gün olarak 18 yaşını
doldurmamış kampçıların
başvuru formunda velisinin
imzasının bulunması ise
zorunlu.
Gençlik kampları; 12-15 yaş
grupları için “Ücretsiz Deniz
Kampları”, 16-22 yaş grupları
için “Ücretsiz Doğa Kampları”
adı altında düzenleniyor.
Yedi gün boyunca doğayla
iç içe vakit geçirebileceğiniz
Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa)
kamplarına sadece birer kez

Imagine a summer camp in
which it would be possible
to socialize, take part in
sports and cultural activities
in a safe environment, and
have fun. There are no fees
for accommodation, food, or
transportation. Furthermore,
the travel expenses and health
insurance of the participants
is also paid for.
It’s all possible at the youth
camps organized by the
Ministry of Youth and Sports
each year. The only thing
you need to do is to follow up
the dates for application at
genclikkamplari.gsb.gov.tr
and apply without losing time.
You can find out whether you
are admitted or not at the
same link. You can also apply
in person at the Youth Center
closest to you.
Those who have been accepted
to participate in the youth
camps, must go to the youth
centers 7 days before the
camp starts to submit their
application form for final
registration. The relatives
of martyrs and veterans
(siblings or offspring) who

apply to the youth camps
are directly accepted. In
the evaluation of the camp
applications, the net income
of the family and academic
success of the student are
among the determining
criteria. The applications
of those who have not been
admitted to the camps twice,
those living in villages or
in rural areas of their city,
and members of the Youth
Centers are prioritized.
The applicants, who have
not come of age on the date
when the application form is
submitted to the youth center,
must have the signature
of their parents on the
application form.
Youth camps are organized as
“Free Seaside Camps” for ages
12-15 and as “Free Nature
Camps” for ages 16-22. You
can take part in the Blue
(Sea) and Green (Nature)
camps, where you spend 7
days in the bosom of nature,
only once. Girls aged 12-13
can apply to the Blue (Sea)
camps, and girls aged 14-22
to the Green (Nature) camps,
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katılabiliyorsunuz. 12-13 yaş
grubu kızlar Mavi (Deniz)
kamplarına, 14-22 yaş grubu
kızlar Yeşil (Doğa) kamplarına,
12-15 yaş grubu erkekler Mavi
(Deniz) kamplarına, 16-22 yaş
grubu erkekler Yeşil (Doğa)
kamplarına başvuru yapabiliyor.
Yaz kamplarında gençleri
neler bekliyor?
Gençlerin sağlıklı gelişimleri
için ihtiyaç duydukları her
türlü sosyal, kültürel, zihinsel
ve bedensel katkıyı sunmak
adına düzenlenen kamplar
aracılığıyla katılımcılara
özgüven kazandırmak,
planlı yaşam alışkanlığı
edinmelerini desteklemek; etik
insani değerler konusunda
farkındalıklarını arttırmak
için sosyal, kültürel, sportif
faaliyetler düzenleniyor;
seminerler veriliyor.
Mavi kamplarda; yüzme başta
olmak üzere, badminton, yat
gezisi, sokak oyunları, sosyal
ve kültürel geziler, tiyatro,

92 ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2019

müzik, voleybol, basketbol,
futbol, kitap okuma, halk
oyunları, el sanatları gibi
faaliyetler düzenleniyor.
Yeşil kamplarda ise doğa ile
iç içe bir ortamda tırmanma
duvarı, kano, dağ bisikleti,
oryantiring, okçuluk, at
biniciliği, mini golf, paintball,
rafting, futbol, voleybol,
basketbol, sokak oyunları,
sosyal ve kültürel geziler,
tiyatro, halk oyunları ve el
sanatları faaliyetleri yer alıyor.
Gençlik Kampları’na katılacak
gençlere yönelik olarak,
alanında uzman eğitmenler
tarafından “Değerler Eğitimi”,
“Temel Görgü Kuralları”,
“Tarih ve Medeniyet”, “Etik ve
İnsani Değerler”, “Bağımlılıkla
Mücadele”, “Vatan Sevgisi”,
“Önemli Şahsiyetlerin
Hayatları”, “Dijital Hayat
ve Sosyal Medya” konu
başlıklarında çeşitli eğitim
seminerleri düzenleniyor.
Kamplara başvurular 15
Nisan’da başladı.

whereas boys aged 12-15 can
apply to the Blue (Sea) camps
and aged 16-22 to the Green
(Nature) camps.
What awaits the youth at
the summer camps
The camps are organized to
provide youth with the social,
cultural, mental, and physical
contributions required for
healthy development. They
provide social, cultural, and
sports activities, training
sessions and seminars to boost
self-confidence, they support
the youth in taking up orderly
living habits and increase
their awareness regarding
ethical humanistic values.
At the Blue camp the
following activities are held:
swimming, badminton, yacht
trips, street games, social
and cultural tours, theatrical
and musical activities;
volleyball, basketball, and
football training; reading,
folk dances, and handcrafts.

In an environment nested
in nature, at the Green
camp activities such as the
following are held: climbing,
canoeing, mountain biking,
orienteering, archery, riding,
miniature golf, paintball, and
rafting; football, volleyball,
basketball training; street
games, social and cultural
tours, theatrical activities,
reading, folk dances, and
handcrafts. Furthermore,
various training seminars
by specialists in their fields
under the headings “Values
Training”, “Basic Rules of
Etiquette”, “History and
Civilization”, “Ethics and
Humanitarian Values”,
“Fight against Addiction”,
“Love of the Country”, “The
Lives of Important Figures”,
and “Digital Age and Social
Media” are given to the youth
that will take part in the
Youth Camps.
The applications started on
April 15.

SANATIN YAPAY ZEKÂYLA İMTİHANI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE’S TRIAL BY ART
Sanatın farklı dallarında yapay zekâ tarafından üretilen eserler başka bir dünyanın habercisi mi?
Does the artwork produced by AI in different ﬁelds of art herald a brand-new world?

SİNAN AKKOL
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Yapay zekânın çağı başladı ve bizler de tam ortasındayız.
The age of AI rolled in and we are right in the thick of it..

En sevdiğiniz radyo kanalını
açtınız, kulaklığınızı taktınız.
Çok güzel bir parça çalıyor; siz
de dayanamıyor, söyleyenle
birlikte mırıldanmaya
başlıyorsunuz… Parçanın
hangi gruba ait olduğu
aklınıza takılıyor; çok
tanıdık melodiler, ama bir
türlü çıkaramıyorsunuz…
Hatırlayamıyorsunuz,
çünkü bu parçayı ilk kez
dinliyorsunuz. Yaklaşık 30
bin farklı müzik parçasını
inceleyen bir makine öğrenme
algoritması tarafından bir
gün önce hazırlandı. Müzik
aplikasyonlarının listelerinde
kısa sürede yükselen parça,
2021 Yılın Şarkısı Grammy’sine
aday gösterilen altı yapay
zekâ parçasından sadece biri
olacak. Yapay zekâ sanatçıların
zamanına hoş geldiniz…
“Sanat sanat için midir,
yoksa toplum için midir?”
tartışmasının yanına “Esas
sanatçı kimdir? Müziği yazan
yapay zekâ mı, yapay zekâyı
geliştiren yazılım mühendisi
mi?” soruları eklenmek üzere.
Üstelik sadece müzik değil,
görsel sanatlar ve sinema da
yapay zekâ/makine öğrenmesi
alanındaki gelişmelerden
etkileniyor.
Aslında, müzik sektöründe
bilgisayarların ilk kullanılışı
1957 yılına kadar gidiyor.
1980’lerden günümüze
müzisyenler bilgisayarları
giderek daha yoğun kullanıyor.
Ancak yapay zekâ alanındaki
gelişmelerle birlikte yazılımlar
şarkıların oluşturulmasında bir
araç olmaktan çıkıp sanatçının
“birlikte çalıştığı” bir sanatçı
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olmaya başladı bile. Sony’nin
Flow Machines algoritması
tarafından yazılan parçaların
sunulduğu konserler 2016’dan
beri yapılıyor (www.flowmachine.com).
YouTube sanatçısı Taryn
Southern şarkılarını yazarken,
açık kaynak kodlu Amper
projesinden faydalanıyor. Yeni
parçasında olmasını istediği
temayı belirledikten sonra
Amper’ın yapay zekâsından
çıktıları alıyor, müzik aradığı
duyguyu verene kadar 30’dan
fazla çıktı daha alıyor ve
ruhundaki tınıya en yakın
“makine şarkısı”nı seçip son
rötuşları kendisi yapıyor.
AI Music gibi start-up’ların
geliştirdiği teknolojiler ise,
hâlihazırdaki müzikleri
duruma göre değiştirerek
atmosfer oluşturmayı
amaçlıyor. Örneğin; 1980’lerde
yapılmış bir Scorpions
şarkısını spor yaparken size
eşlik etmesi için basların daha
şiddetli vurduğu, daha hızlı
hâle getirebiliyor. Ve bunu
gerçek zamanlı olarak yapıyor.
Yapay zekâ müzikle ilgili ticari
ürünlerde de uzun zamandır
kullanılıyor. Amazon’un yapay
zekâ asistanı Alexa, müzik
parçalarını kullanıcının ruh
durumuna göre üst üste aranje
ederek “duruma göre” bir
müzik oluşturan Deep Music
algoritmasını kullanıyor.
Diğer sanat dallarına
baktığımızda yapay zekâ
henüz müzikteki kadar yetkin
eserler ortaya koyamıyor.
Sinemada bilgisayar tarafından
oluşturulmuş görseller (CGI)
on yıllardır kullanılsa da

You switch on your favorite
radio channel and wear your
ear buds. A very nice song is
playing, and not being able
to keep still you begin to hum
along… You start to obsess
over which band’s song this
is, the melody sounds very
familiar but you can’t really
make it out… You can’t recall
the band’s name because you
are hearing this song for the
first time! It was composed
just the other day by a
machine learning algorithm
that examines almost 30,000
different musical pieces. In a
short while, the song makes
it to the top of music app
charts, ending up as the Top
6 AI songs nominated for the
2021 Grammies. Welcome to
the era of AI artists!
Soon, the age-old question,
“Is art for art or people’s
sake?” will be followed by
“Who really is an artist?
Is the AI that composes
the music an artist or the
software engineer that
develops it?” And not
only music, but visual
arts and cinema are also
being impacted by the
developments in the field of
AI and machine learning.
Truth be told, computers
were first employed in the
music industry in 1957. From
the ´80s onwards, musicians
started engaging computers
more and more. However,
with the development in AI,
software ceased to be a tool
for composing and started
to be a fellow artist to “cooperate” with. The concerts

composed by Sony’s Flow
Machines algorithm have
been held since 2016 (www.
flow-machines)
YouTube artist Taryn
Southern is making use of
the open source code project
Amper. After determining
the theme of his new song, he
gets the output from Amper’s
AI, listens to over 30 outputs
searching for the feeling he
is looking for, and finally
after choosing the “machine
song” closest to the melody
in his heart, he makes the
finishing touches himself.
The technologies developed
by startups like AI Music aim
to create an atmosphere by
altering the music according
to the ambiance of the
current environment. For
instance, it can alter a song
by Scorpions from the ´80s,
increasing the volume of bass
sounds and its rhythm to
keep you company while you
are doing sports. And it does
it in real time. AI has been
used in commercial musical
products for a long time.
Amazon’s AI assistant Alexa
arranges an overlap of songs
depending on the mood of the
user by using its Deep Music
algorithm.
In the other art branches
AI cannot really put forth
works that are as efficient
as its music. Even though
Computer-Generated Images
(CGI) have been used in
movies for decades, in the
field of screenwriting which
requires creativity, AI cannot
really propose meaningful

işin senaryo gibi yaratıcılık
gerektiren taraflarında yapay
zekâ henüz anlamlı sonuçlar
ortaya koyamıyor. Ancak, yapay
zekâ ve makine öğrenmesinin
gelişim hızına baktığımızda,
bunun beklemediğimiz kadar
hızla değişmesi mümkün. New
Yorker dergisi yazarlarından
Keaton Patty’nin açık kodlu bir
yapay zekâya bin saate yakın
Noel konulu film izlettirip
yapay zekâdan kendi Noel
konulu film senaryosunu
yazmasını istediği çalışmanın
sonucunda, cümle cümle
baktığınızda anlamsız bir
senaryo görüyorsunuz. Ama
tamamını okuduğunuzda
hayatın anlamı, çocuklarına
nasıl bakacağı konusunda
ümitsiz bir anne, hayal
kırıklığı, entrika ve sürpriz
bir son gibi iyi bir filmde
görebileceğiniz unsurları
yakalayabiliyorsunuz. Diğer
yandan, bu çalışmanın bir
yapay zekânın “elinden”
çıkmadığını söyleyenler de
var. Janelle Shane adlı yapay
zekâ uzmanı, senaryo boyunca
ana karakterlerin ve temanın

tutarlı bir şekilde devam
etmesinin mümkün olmadığını
söylüyor, bunun sebebi ise
yapay zekânın aslında “neden
bahsettiğini ve konunun
bağlamını” bilmemesi. Bu
yüzden yapay zekâ tarafından
oluşturulan metinler, birkaç
cümle öncesini hatırlamayan
kısa vadeli hafızadan yoksun
birisi tarafından yazılmış gibi
oluyor.
Yapay zekâ tarafından üretilen
senaryolar tutarsız bulunsa da
senaryosunu insan olmayan
bir varlığın yazdığı, ünlü
oyuncuların oynadığı bir kısa
film çekildi bile… Vaktiniz
olduğunda “Sunspring”
adlı bu kısa filmi izleyip bir
çağın başlangıcına tanıklık
edebilirsiniz.
Öyle veya böyle, müzikte çok
ileri bir seviyeye ulaşan yapay
zekâ, sinema sektöründe
ve hatta resimde de artık
kendinden bahsettirmeye
başladıysa, durdurulamayacak
bir değişimin içindeyiz
demektir. Yapay zekânın
çağı başladı ve bizler de tam
ortasındayız.

scripts. However, judging
by the pace of development
AI and machine learning,
this might change quite
unexpectedly. This is
evidenced by the script
written by an AI as a result
of a project by Keaton Patty,
a writer for The New Yorker,
who made an open source
AI watch Christmas-themed
movies for 1,000 hours in
order to ask it to write its
own Christmas-themed
movie script. The text did
not make sense when you
looked at it sentence by
sentence. But when you
read the whole thing, you
are able to catch glimpses of
themes such as the meaning
of life, how to bring up
children, the difficulties
faced by struggling mothers,
heart break, skullduggery,
and surprise endings. On
the other hand, there are
those who claim that this is
not the “work” of an AI. AI
expert Janelle Shane says
that it is not possible to
have consistent protagonists

and themes throughout the
script; the reason being that
AI does not really know
“what the movie is about
and the true context of the
matter.” Consequently, full
of non sequiturs, the texts
formed by AI seem to have
been written by someone
with no short-term memory.
Even though scripts
produced by AI are deemed
incoherent, a short movie
based on a script written by
a non-human entity starring
famous actors has already
been shot… When you have
the time, you can watch this
short movie called Sunspring
and bear witness to the
dawning of a new era.
One way or the other,
achieving an advanced
level in music, if AI has
already started making
advancements in the cinema
industry and visual arts,
it is certain that we are at
the brink of an unstoppable
shift. The age of AI has
rolled in and we are in the
thick of it.

ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2019 95

BAHAR

KAPIYI ÇALINCA...
WHEN SPRING ARRIVES...
AYDAN ÜSTKANAT

Bahar kokan yabani otların topraktan yükseldiği
mayıs ayında doğanın keyiﬂi uyanışına şahitlik eden
sofralar lezzet ve şifa ile doluyor.
As the weeds smelling of spring shoot up from
the ground, in May, the tables bearing witness to
the joyful awakening of the Earth are ﬁlled with
deliciousness and healing.
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Anadolu’nun hemen her bölgesinin kendine özgü ilkbahar
otları vardır. Her biri hem şifalı hem de çok lezzetlidir. Giritli
babaannem, sağlık için, şevketibostan, sarmaşık, ısırgan otu ve
radikanın mevsimi bitene kadar yenilmesi gerektiğini söylerdi.
Sağlığımız için mevsim malzemelerini tüketmemiz gerektiği artık
hepimizin bildiği bir gerçek. Acı ot, ak pazı, yabani kuşkonmaz,
bakla filizi, hodan, ısırgan, erguvan, gelincik, cibez, izdivye, radika
ya da rezene… İsmi ne olursa olsun! Şimdi Anadolu topraklarında
söz yabani otlarda.
Anadolu otları nasıl pişirilir?
Hemen her ot birbirine benzer şekillerde temizlenip pişirilir.
Bazılarının haşlama olarak salataları veya zeytinyağlı yemekleri,
bazılarının ise yumurtalı kavurmaları veya börekleri yapılır.
Zeytinyağının büyük bir kısmı yemek ateşten indikten sonra
ilave edilir. Böylece zeytinyağının aroması yok olmaz. Domates
veya salça gibi asidik malzeme işe karıştırılmaz. Otlara çok
yakışan sirke veya limon bile son aşamada veya sofrada eklenir.
Temizleme safhasında otlara bıçak fazla vurulmaz, şekillerinin
bozulmamasına özen gösterilir.
Pişirme ise, otların renginin solmasına izin vermeden, diriliğini
yitirmeden yapılır. Malzemeleri birbirleriyle buluştururken onların
dilinden anlamak, ruhunu bozmamak gerekir. Hangi yemeği
yaparsanız yapın ortaya çıkarılacak lezzette malzemelerin birbirine
yakışması, farklı olacak derken “çizmenin aşılmaması” önemli.
Söz konusu olan ot ise, elinizdekinin naif ve şifalı bir malzeme
olduğunu, tencerede işleri karmaşık hâle getirmemek gerektiğini
bilerek işe başlamanız gerekiyor.
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In almost every corner of Anatolia there are regional, indigenous
spring herbs. Each one is both delicious and healing. My Cretan
grandmother would advise to consume thistle, ivy, nettle, and chicory
until the end of the season to remain healthy. It is a fact known to all
these days that we need to consume seasonal produce. Various kinds
of asparagus, lamb’s quarter, chard, Faba bean sprouts, star flower,
nettle, cercis, poppy, cibes, chicory, or fennel… It does not matter
what the name is. In Anatolia, it is prime time for wild herbs.
How do you cook Anatolian herbs?
Almost all of the herbs are cleaned and cooked similarly. Generally,
they are boiled and made into salads or cooked with olive oil, or at
times they are sautéed with eggs or made into böreks. Mostly olive oil
is added after you take the pot off the stove – this is how olive oil does
not lose any of its aroma. Olive oil is not mixed with acidic ingredients
such as tomatoes or its paste. Going quite well with herbs, vinegar or
lemon are often added as a last step on the table. Herbs are not cut
with knives whilst cleaning them; attention is paid not to alter their
appearance.
Herbs are cooked fresh without letting them lose their texture.
Bringing the ingredients together, you must be familiar with them
and should not alter their natural characteristics. Whatever you
might be cooking, it is crucial that the ingredients used are coherent
with one another in terms of their taste, and “not to go too far”
when it comes to making the dish different. If herbs are in question,
the first thing you should keep in mind is that you are working
with delicate and healing ingredients and that there is no need to
complicate things in the kitchen.

HARDAL OTLU SALATA
(4 kişilik)

HERB SALAD WITH DRESSING
(4 servings)

Her bir kişi için ortalama 200 gr yabani ot

200 gr wild herbs per serving

Sosu için
Yarım limonun suyu/1 yemek kaşığı sirke/1 avuç ekmek kırıntısı/1 yemek
kaşığı süzme yoğurt/tuz/karabiber/zeytinyağı

For the dressing
Juice of ½ lemon/1 tbsp. vinegar/1 handful of bread crumbs/1 tbsp. strained
yoghurt/salt /black pepper/olive oil

Otları temizleyip irice kesin. Derin bir tencerede su kaynatıp içine biraz
tuz atın ve otları haşlayın. Yaklaşık 10 dakika (diri olacak şekilde) hardal
otu için yeterli olacaktır. Bu sürenin sonunda otları kevgirle alarak buzlu
suya atın ve bekletmeden süzün. Sos malzemesini küçük, derin bir kapta
çırpıp servis için küçük bir kaba alın. Otları biraz zeytinyağı ile karıştırıp
servis tabağına alın, yanında sosla birlikte servis edin.

Pick the herbs and chop them thinly. Boil water in a deep pot and adding a bit
of salt, boil the herbs in it. Ten minutes should be enough for leaf mustard (it
should be a bit raw). Remove the herbs from the water with a strainer, and
blanch them. Whisk the ingredients for the dressing in a small cup and place
in a sauceboat. Tossing the herbs in a little bit of olive oil, place them on a
service platter and serve accompanied by the dressing.

ENGİNAR PÜRELİ YABANİ KUŞKONMAZ
(4 kişilik)

WILD ASPARAGUS WITH ARTICHOKE PUREE
(4 servings)

4 adet enginar (çanak)/2 demet yabani kuşkonmaz (izvinya)/50 gr krema/100
gr krem peynir/2 yemek kaşığı trüf yağı/zeytinyağı

4 artichokes (hearts)/2 bunches of wild asparagus/50 g fresh cream/100 g
cream cheese/2 tbsp. of white truffle oil/olive oil

Servis için
Kızarmış ekmek dilimleri/sarımsak/dereotu

For Service
Toasted bread/garlic/dill

Enginarları yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzüp içine krema
ve krem peynir ekleyerek blendırdan geçirin. Biraz trüf yağı ekleyip
karıştırın. Kuşkonmazları temizleyip zeytinyağında yumuşayana kadar
kavurun.
Tabaklara enginar püresini bölüştürüp üzerine kuşkonmazları ekleyin.
Kızarmış ekmek, sarımsak ve dereotunu blendırdan geçirip üzerine
serpiştirin.

Boil the artichoke until they soften. Draining them, add a bit of cream to
cream cheese and take them through the blender. Adding a bit of white truffle
oil mix it. Cleaning the asparagus sauté with olive oil until they soften.
Dividing the artichoke puree on the service plates, place the asparagus on
them. Taking toasted bread, garlic and dill through the blender sprinkle this
mixture over the plates.
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electronic devices.

OTLU EKMEK
(4 kişilik )
Hamuru için
520 gr ekmeklik un/300 ml süt/10 gr kuru maya/1 yumurta/100
gr tereyağı (oda sıcaklığında)/2 yemek kaşığı keten tohumu/1 tatlı
kaşığı tuz
Ayrıca
12 yaprak pazı (orta damarı alınmış)/1 demet maydanoz (kıyılmış)/
yarım demet dereotu (kıyılmış)
Üzeri için
1 yumurta sarısı/1 tatlı kaşığı krema/yarım bardak parmesan
peyniri (rendelenmiş)
Hamur için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Üç katı hacme
gelene kadar mayalandırın. Daha sonra hamuru tezgâha alıp
kısa bir süre yoğurun ve altı eşit parçaya bölüp yuvarlayın. Her
bir hamurun altını üstünü unlayıp oklavayla dikdörtgen olacak
şekilde inceltin. İçine ikişer pazı yaprağı ve bir tutam yeşillik
koyarak içe doğru sarın. Elde ettiğiniz altı adet şeridi örerek
hamura şekil verin. Fırın tepsisine alıp üzerini örterek bir saat
mayalandırın.
Yumurta sarısı ve kremayı çırpın. Mayalanan hamurun üzerine
fırçayla (özellikle birleşme yerlerine bol miktarda) sürün.
Parmesan peynirini serpip önceden 200 derecede ısıtılmış
fırında 25 dakika pişirdikten sonra tel ızgarada soğutun.

BREAD WITH HERBS
(4 servings)
For the dough
520 g baking flour/300 ml milk /10 g dry yeas /1 egg/100 g butter
(room temperature)/2 tbsp. flaxseed / ½ tbsp. salt
Also
12 chard leaves (clean the mid sections)/1 bunch parsley (chopped) /
½ bunch dill (chopped)
For the topping
1 egg yolk/ ½ tbsp. of cream / ½ cup parmesan cheese (grated)
For the dough, mix all the ingredients and knead. Let it rise until it
triples in size. Then, placing the dough on the kitchen counter, knead
it a bit more, and divide it into 6 equal parts. Roll them out. Flouring
the top and bottom of each piece, roll them out to form a rectangle.
Add two leaves of chard and a bunch of greenery to each, and fold
over. Shape them into braids. Place them on an oven tray, cover them
up, and let them rise for an hour.
Whisk the egg yolk and cream. Spread this mixture evenly over the
dough with the help of a brush . Sprinkle parmesan cheese over them
and bake for 25 minutes in an oven preheated to 200 degrees. Let
them cool on a steel cooling rack.

Miles&Smiles'ın ayrıcalıklarla dolu dünyasını keşfedin!
Discover the privileged world of Miles&Smiles!
CLASSIC
• Türk Hava Yolları ve Star Alliance program
oağı havayolları ile uçtukça Mil kazanımı
• Ödül bilet, refakatçi ödül bilet düzenleyebilme
ve kabin yükseltme (upgrade) imkânı
• Miles&Smiles kredi kaları ile alışverişlerden
Mil kazanımı

CLASSIC PLUS

+25.000 Statü Mili / +25.000 Status Mile

ELITE
+40.000 Statü Mili / +40.000 Status Mile

Classic avantajlarına ek olarak:
• İç hatlarda Business Class kontuarlarından
check-in
• İç hatlarda özel yolcu salonu (CIP) kullanımı
• Star Alliance Silver ka avantajlarından
yararlanma fırsatı
• İlave 10 kg bagaj hakkı

Classic Plus avantajlarına ek olarak:
• İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde
gidiş/gelişlerde özel pasapo bankosu
• İstanbul Dış Hatlar Terminali’ne özel giriş
(5 no.lu giriş kapısı)
• Türk Hava Yolları iç ve dış hat uçuşlarda, özel
yolcu salonlarına aile bireyleri veya bir misafir
ile girme imkânı
• Özel telefon danışma haı: 444 1 849
• Star Alliance Gold ka avantajlarından
yararlanma fırsatı
• İlave 20 kg bagaj hakkı

• Earn Miles with Turkish Airlines and Star Alliance member
other program paner airlines
• Redeem Miles for award tickets, companion tickets and
upgrades
• Earn Miles from purchases made with Miles&Smiles’
credit cards

In addition to Classic:
• Check-in at the Business Class Counter on
domestic flights
• Access to the lounges on domestic flights
• Benefit from the Star Alliance Silver Card
• Additional baggage allowance of 10 kg

In addition to Classic Plus:
• Fast track for arrivals and depaures in the
International Terminal of Istanbul Airpo
• Private entrance to the International Terminal of
Istanbul Airpo (entrance no.5)
• Experience the lounges with family members or a
guest both on domestic and international flights with
Turkish Airlines
• Private contact number: 444 1 849
• Benefit from the Star Alliance Gold Card
• Additional baggage allowance of 20 kg

ELITE PLUS
+80.000 Statü Mili / +80.000 Status Mile

Elite avantajlarına ek olarak:
• Türk Hava Yolları uçuşlarında yılda iki kez
ücretsiz kabin yükseltme (upgrade) imkânı
• Üç kişiye Elite ka hediye edebilme imkânı
• İstanbul Havalimanı geliş katında Arrival
Lounge kullanımı
• Belirli uçuş sınıflarında yer garantisi
• İlave 25 kg bagaj hakkı

In addition to Elite:
• Free upgrades twice in a year on Turkish Airlines
flights
• Give a gi of an Elite Card to three people
• Access to the Arrival Lounge on the arrivals floor of
Istanbul Airpo
• Guaranteed seats on ceain flight classes
• Additional baggage allowance of 25 kg

Ücretsiz üye olmak için sağdaki
QR kodu okutarak 1.000 Hoş
Geldin Mili kazanabilirsiniz!
To become a member for free,
scan the QR code on the right
and earn 1,000 Welcome Miles!

milesandsmiles.com | 444 0 849

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen birçok markasıyla
iş birliği yaparak Miles&Smiles üyesi yolcularımıza
farklı avantajlar sunuyoruz.
Thanks to our panerships with many of the world’s leading
companies, we oﬀer our Miles&Smiles members
a multitude of advantages.

ÜYELERİMİZE ÖZEL AYRICALIKLAR
SPECIAL PRIVILEGES FOR OUR MEMBERS

Mayıs Ayına Özel Yu İçi ve Yu Dışı
Kültür Turlarında 2 Kat Mil Kazanın!
1-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kayıt yaptıracağınız,
1 Mayıs 2019-30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki yu içi
ve yu dışı turlarımız için 2 kat Mil kazanabilirsiniz. Her
1.000 TL veya 1.000 EUR için ise 1.000 Mil yerine 2.000
Mil kazanma fırsatı yakalayın.

Earn Two Times Miles for Any Domestic
and International Cultural Tours in May!
Book between May 1-30, 2019 for any domestic and
international tours dated between May 1, 2019-April 30,
2020 and earn two times Miles. For each TRY 1,000 or
EUR 1,000, earn 2,000 Miles instead of 1,000!

Miles&Smiles Üyelerine
Elite World Club Card ile 3.000 Mil!
Miles&Smiles üyeleri, 3 Haziran 2019’a kadar
yapacakları Elite World otellerindeki minimum
3 gece konaklamalarında, Elite World Club Card ile
3.000 Mil kazanıyor.

3,000 Miles for Miles&Smiles
Members with Elite World
Club Card!
Miles&Smiles members earn 3,000 Miles with Elite World
Club Card, the loyalty program of Elite World chain,
for their minimum 3 night stays at Elite World Hotels
before June 3, 2019.

milesandsmiles.com 444 0 849

30. yılımıza özel ayrıcalıklar
her ay 30 farklı şehirde!
BARSELONA / BASEL / BERLİN / BİLLUND / BORDEAUX / BREMEN
BRÜKSEL / CENEVRE / DAKAR* / DAKKA / DÜSSELDORF / FRANKFURT
GÖTEBORG / GUANGZHOU / HAMBURG / HANNOVER / İSKENDERİYE
KAHİRE / LAHOR / LEİPZİG - HALLE / MADRİD / MALAGA
MEŞHED / MÜNİH / NAHÇIVAN / PRAG
RİGA / SİNGAPUR / STOCKHOLM / TEBRİZ
Detaylı bilgi ve çekilişe katılmak için 30yearsofsmiles.com

*Bu hatlarda sadece Business Class için Mil kazanımı yapılacaktır.

milesandsmiles.com

444 0 849
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Türk Hava Yolları, Marakeş’i Uçuş Ağına Ekledi
Turkish Airlines Added Marrakesh to Its Flight Network
Türk Hava Yolları, Fas’ın "Kızıl Şehir" olarak anılan turistik şehri Marakeş’e de uçmaya başladı.
Marakeş, Türk Hava Yolları’nın Fas’taki ikinci, küresel ölçekte ise 312'inci uçuş noktası oldu.
Turkish Airlines began operating flights to Marrakesh, the touristic city in Morocco known as the "Crimson
City." Marrakesh is Turkish Airlines’ second destination in Morocco and 312th in the world.

İstanbul Havalimanı'na dev taşınma sürecini hızla tamamlayan Türk
Hava Yolları, yeni evine yerleşir yerleşmez uçuş ağına bir hat daha
ekledi. Küresel taşıyıcı, Marakeş’i de uçuş ağına ekleyerek “Dünyanın
En Çok Ülkesine Uçan Havayolu” unvanını 312'inci hattını açarak bir
kez daha pekiştirdi.
Toprağının renginden dolayı “Kızıl Şehir” olarak da anılan Marakeş,
turistler ve gezginlere Kuzey Afrika’nın tüm cazibesini tek bir
lokasyonda deneyimleme fırsatı sunuyor. Haftada 5 gün icra edilecek
İstanbul – Marakeş - İstanbul direkt uçuşlarının başlaması nedeniyle
Marakeş Menara Havalimanı’nda düzenlenen törende bir konuşma
yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve
Satış) Ahmet Olmuştur, “İstanbul Havalimanı ile küresel havacılıkta
yeni bir dönem başladı. Yeni operasyon merkezimiz, hâlihazırda
küresel ölçekte eşsiz olan uçuş ağı performansımızı daha da
geliştirmemiz için bize önemli bir fırsat tanıyor. Yolcularımızı bu
"Kızıl Şehir"e ayrıcalıklı seyahat deneyimimiz ile taşıyacak olmaktan
ve Marakeş’i uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.
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Having quickly completed its Great Move to Istanbul Airport,
Turkish Airlines soon added a new destination to its flight
network. The global carrier cemented its title as the “Airline That
Flies to More Countries Than Any Other in the World” by adding
Marrakesh to its flight network as the 312th destination.
Known as the “Crimson City” due to the color of the soil, Marrakesh
offers tourists and travelers the opportunity to experience the
entire allure of North Africa in a single location. Planned as
five days a week, the Istanbul-Marrakesh-Istanbul flights were
inaugurated with a ceremony at Marrakesh Menara Airport.
Turkish Airlines Chief Marketing Officer Ahmet Olmuştur stated,
“With Istanbul Airport, a new era has begun in global aviation.
Our new operation hub offers an important opportunity for us
to further improve our globally unparalleled flight network. We
are happy to carry our passengers to the Crimson City with our
exclusive travel experience and to add Marrakesh to our flight
network."

Millî Yüzücü Sümeyye Boyacı ABD’den Altın Madalya ile Döndü
National Swimmer Sümeyye Boyacı Returned from the U.S. with a Gold Medal
Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu millî yüzücü ve Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonu
Sümeyye Boyacı, 50 metre sırt kategorisinde altın madalya kazandı ve hedefini dünya şampiyonluğu
olarak belirledi.
National swimmer and European Champion Paralympic Swimming Sümeyye Boyacı, for whom Turkish
Airlines is the transport sponsor, won a gold medal in the 50-meter backstroke category and set a world
championship as her next goal.
Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu Sümeyye Boyacı,
Türkiye’yi ABD’de düzenlenen Indianapolis Dünya Paralimpik
Yüzme Serisi’nde temsil eden tek sporcu oldu. 4-6 Nisan tarihlerinde
gerçekleşen dünya serisine katılan Boyacı; 50 metre sırt, serbest
ve kelebek, 100 metre serbest ve 200 metre serbest yarışları olmak
üzere toplam beş müsabakaya katıldı.
Kendi branşlarındaki üstün performansı ile tüm dikkatleri üzerine
çeken Boyacı, kendi engel gruplarında 200 metre serbest yüzmede
birinci, 100 metre serbest yüzmede ikinci, 50 metre kelebek
yüzmede ikinci, 50 metre serbest yüzmede birinci, tüm engel
gruplarında ise 200 metre serbest yüzmede dördüncü oldu.
Sümeyye Boyacı, asıl branşı 50 metre sırtüstü yüzme kategorisinde
ise tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.
19 ülkeden 160 sporcu ile mücadele ederek altın madalya kazanan
Boyacı’nın hedefi ise dünya şampiyonluğu.

Sümeyye Boyacı, for whom Turkish Airlines is the transport sponsor,
became the only athlete to represent Turkey at the Indianapolis
World Paralympic Swimming Series in the United States. She
attended the world series held between April 4 and 6. She partook in
a total of five competitions including 50-meter backstroke, freestyle,
butterfly, 100-meter freestyle, and 200-meter freestyle events.
Standing out with her outstanding performance, Boyacı ranked
first in the 200-meter freestyle, second in the 100-meter freestyle,
second in the 50-meter butterfly, and first in the 50-meter freestyle
in her disability group, and fourth in the 200-meter freestyle in all
disability groups.
Sümeyye Boyacı left her competitors behind in her main competitive
category, the 50-meter backstroke category, and won the gold medal.
Having won the gold medal by competing against 160 athletes from
19 countries, Boyacı now aims to become a world champion.
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Türk Hava Yolları, Uçuş Ağına Şarjah’ı Ekledi
Turkish Airlines Added Sharjah to Its Flight Network
Küresel taşıyıcı, Abu Dabi ve Dubai kentlerinden sonra uçuş ağına Şarjah'ı (Sharjah) da ekleyerek Birleşik
Arap Emirlikleri’ndeki destinasyon sayısını üçe, tüm dünyada uçtuğu şehir sayısını da 311’e çıkardı.
By adding Sharjah to its flight network, the global carrier increased the number of its destinations in
the United Arab Emirates to three (along with Abu Dhabi and Dubai) and the number of cities around
the world to 311.

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları,
Birleşik Arap Emirlikleri’nin en çok tercih edilen turizm
merkezlerinden Şarjah'a tarifeli seferlerini başlattı. Arap
Yarımadası’nda, Basra Körfezi’ne bakan Şarjah, beş bin yıllık
geçmişe sahip, etnografik zenginliği, UNESCO Dünya Miras
Geçici Listesi’ne giren tarihî Miras Alanı (Heart of Sharjah)
ve müzeleriyle 2014 yılında İslam Kültür Başkenti seçilmiş
bir şehir.
Ziyaretçilerine dört çekerli özel arazi araçları ya da develerle
çöl safarileri sunan Şarjah hattının açılışında bir konuşma
yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama
ve Satış) Ahmet Olmuştur, "İstanbul Havalimanı ile birlikte
Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem
başladı. Yeni, devasa operasyon merkezimiz bize uçuş ağımızı
genişletme noktasında eşsiz bir performans sergileme avantajı
sağlıyor. Bugün, yeni dönem stratejimizin bir parçası olarak
Şarjah'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dabi ve Dubai'den
sonra üçüncü destinasyon olarak Türk Hava Yolları'nın sürekli
genişleyen uçuş ağına eklediğimiz için oldukça mutluyuz.”
diyerek küresel havayolunun yeni hatlarla büyümeye devam
edeceğini vurguladı.
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Flying to more countries than any other airline in the world,
Turkish Airlines started scheduled flights to Sharjah, one of the
most popular tourism destinations in the United Arab Emirates.
Situated on the Arabian Peninsula overlooking the Arabian Gulf,
Sharjah has a history of 5,000 years. With its ethnographic
richness, the historic Heritage Site (Heart of Sharjah) included
on the UNESCO World Heritage Site Tentative List, and
museums, the city was chosen the Cultural Capital of the Arab
World in 2014.
Sharjah also offers its guests the chance to go on a desert safari
either on off-terrain vehicles or camels. Turkish Airlines Chief
Marketing Officer Ahmet Olmuştur made a speech during the
opening ceremony and highlighted the global airline’s vision to
continue growing with new destinations. “With moving Istanbul
Airport, a new era has begun for Turkish aviation and tourism.
Having such a monumental facility as our home base, we now
have an unmatched advantage to further accelerate our network
expansion. Today, as part of our future strategy, we are pleased
to add Sharjah as our third destination in the United Arab
Emirates after Abu Dhabi and Dubai in the ever-expanding flight
network of Turkish Airlines.”

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndaki Özel
Yolcu Salonları
Turkish Airlines CIP Lounges at Istanbul Airport
Yolcularına uçuş öncesi ve sonrasında
vereceği hizmetleri seyahatin
parçası kabul ederek en üst düzeyde
ele alan Türk Hava Yolları, yeni evi
İstanbul Havalimanı’ndaki Özel Yolcu
Salonları'nda, yolcularını çok daha
konforlu ve ferah bir ortamda ağırlıyor.
Maximizing the quality of its services
before and after flights with the
principle of regarding them as a part
of the travel experience, Turkish
Airlines welcomes its passengers in a
more comfortable and ample space at
CIP Lounges at its new home, Istanbul
Airport.
Türk Hava Yolları, hizmetleri kadar yolcularına sunduğu
konforlu mekânlarla da dikkat çekiyor . Geçmiş yıllarda Atatürk
Havalimanı’ndaki CIP yolcu salonlarıyla birçok ödül kazanan bayrak
taşıyıcı, İstanbul Havalimanı’ndaki salonlarında da misafirleri için 5
yıldızlı otelleri aratmayan konforlu ve ferah mekânlar hazırladı.

Standing out both with its services and the comfortable spaces it offers
to passengers, Turkish Airlines, in the past years, won many awards
for its CIP Lounges at Atatürk Airport. At the CIP Lounges at Istanbul
Airport, the national flag carrier designed flawless spaces for its
guests, as comfortable and ample as a five-star hotel.

Business Lounge
5 bin 600 m2 alana sahip Turkish Airlines Business Lounge’ın 13
özel süiti, 13 duşu ve 130 metrekarelik bir de müzesi var. Eğlence ve
konforu bir arada sunan, Türk ve dünya mutfaklarından seçilmiş
lezzetli yemekleri ve konforlu koltuklarıyla dikkat çeken Business
Lounge, çocuklu misafirlerini konsol oyun seçkisi ve çocuk oyun
alanıyla rahatlatıyor.

Business Lounge
Spanning an area of 5,600 square meters, Turkish Airlines Business
Lounge has 13 private suites, 13 showers, and a museum of 130
square meters. Blending entertainment and comfort, Business Lounge
stands out with delicacies from Turkish and world cuisines and its
comfortable couches. It also offers a pleasant experience for families
with children with a selection of console games and a playground.

Miles&Smiles Lounge
Türk Hava Yolları'nın ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu Miles&Smiles
kartına sahip yolcular için özel bir yolcu salonu tasarlandı. Dinlenme
mekânı, oyun konsolları, çocuk eğlence alanı gibi keyifli noktalar bu
salonda da mevcut.

Miles&Smiles Lounge
Turkish Airlines designed a lounge for passengers who are
cardholders of Miles&Smiles which offers many promotions and
benefits. A leisure area, game consoles, and a playground are also
available in this lounge.

Domestic Lounge
İç hatlarda uçan Business Class misafirlerini ağırlayan Domestic
Lounge keyifli bir ortama ve donanıma sahip. Zamanını çalışarak
geçirmek isteyenler işlerine bilgisayar ve yazıcı bulunan toplantı
salonlarında devam ediyor.

Domestic Lounge
Welcoming Business Class passengers in the domestic flights area,
Domestic Lounge offers a pleasant, and well-equipped layout. Those
who prefer to spend their time working can use the meeting rooms
with computers and printers.
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Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması 2019 Sonuçlandı!
Turkey Intelligence Game Contest 2019 Has Ended!
Türk Hava Yolları’nın ana sponsorları arasında olduğu Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması OYUN
2019’a katılanlar, karmaşık soruları yanıtlayıp ödülleri topladı.
The participants of Turkey Intelligence Game Contest OYUN 2019, organized with the main sponsorship
of Turkish Airlines, answered complicated questions and won prizes.
İnsanların düşünme ve problem çözme becerilerini arttırmaya
katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Zekâ Vakfı tarafından her yıl
düzenlenen; sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zekâ
sorularına yer verilen “Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması OYUN
2019”un finali, 21 Nisan 2019 günü Ankara’da yapıldı. Yaş ve eğitim
sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem
becerisine sahip herkesin katılabildiği yarışma “Minikler, Çocuklar,
Gençler, Yetişkinler, Emektarlar” şeklinde beş kategori içinde yapıldı
ve toplam 30 bin TL ödül dağıtıldı.
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Organized annually by Turkey Intelligence Foundation in order to
increase people’s ability to think and solve problems, Turkey Intelligence
Game Contest OYUN 2019 presents original questions in the fields
of verbal, mathematical, visual, and logical intelligence. The event
final was held in Ankara on April 21. Open to all participants with the
ability to read, write, and conduct four basic operations in mathematics,
without any limitation in age or educational background, the contest
was held in five categories –Toddlers, Children, Youth, Adults, and
Seniors- and distributed a total prize of 30,000 Turkish Lira.

Istanbul Photo Awards 2019 Sahiplerini Buldu
The Winners of Istanbul Photo Awards 2019 Announced
Anadolu Ajansı’nın (AA) bu yılki uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın
Fotoğrafı" ödülünü "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" fotoğrafıyla Ahmad Gharabli kazandı.
Istanbul Photo Awards 2019, the international photography contest by Anadolu Agency (AA), presented the
“Photograph of the Year” award to Ahmad Gharabli for his work titled Israel-U.S.-Palestinian Conflict.
Resmî sponsorluğunu Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) üstlendiği Istanbul
Photo Awards 2019'da Ahmad Gharabli'nin "İsrail-ABD-Filistin
Çatışması/Israel-US-Palestinian Conflict" başlıklı fotoğrafı,
jürinin değerlendirmesi sonucu ödüle layık görüldü.
Gharabli'ye ödül kazandıran bu fotoğraf, Kudüs'te kendi
fotoğrafını çekmeye çalışan İsrail askerine, onun fotoğrafını
çekerek karşılık veren Filistinli bir kadını konu alıyor.

Officially sponsored by Turkish Airlines and Turkish International
Cooperation and Development Agency (TIKA), Istanbul Photo
Awards 2019 awarded Ahmed Gharabli’s photograph titled “IsraelUS-Palestinian Conflict” upon the decision of the evaluating jury.
Gharabli’s award-winning photograph portrays an Israeli soldier
who’s trying to take picture with his phone in Jerusalem of a
Palestinian woman, and and the woman who’s taking his picture
in return.
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AnadoluJet’in Kuzey Kıbrıs Çapraz Uçuşları Başladı
AnadoluJet’s Northern Cyprus Direct Flights Started
AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne haftalık icra ettiği sefer sayısını 65’e çıkardı.
AnadoluJet increased the number of its weekly flights to the Turkish Republic of Northern Cyprus to 65.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Antalya, İzmir, Adana ve
Gaziantep’ten gerçekleştireceği çapraz uçuşların bilet satışlarını
aylar öncesinden yapan AnadoluJet, 5 Nisan tarihinde Kıbrıs’ta
organize edilen hat açılış töreni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
çapraz uçuşlarını başlattı.
Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanından haftalık 44
sefer icra eden AnadoluJet, Adana ve İzmir’den 7, Antalya’dan 4 ve
Gaziantep’ten 3 sefer icra ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
haftalık icra ettiği sefer sayısını 65’e çıkardı.
Törende bir konuşma yapan AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş,
gerçekleştirilecek bu çapraz uçuşlarla Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni Anadolu’ya daha çok noktadan bağlayarak her iki
ülkenin de iç turizmine pozitif katkı sağlamayı amaçladıklarını
belirtti. Karakaş, Anadolu’nun 4 noktasından gerçekleşecek bu
yeni bağlantılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki turist
çeşitliliğinde artış beklediklerini ifade etti.
Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı Sn. Fikri
Ataoğlu, Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Özdil Nami, başlayan bu yeni
çapraz uçuşların önemine ilişkin konuşma yaptılar.
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Selling tickets for the drect flights to the Turkish Republic of Northern
Cyprus from Antalya, Izmir, Adana, and Gaziantep months ahead,
AnadoluJet began flights to the Turkish Republic of Northern Cyprus
with the line opening ceremony held in Cyprus on April 5.
Operating 44 flights from Ankara and Istanbul Sabiha Gökçen
Airport, AnadoluJet increased its weekly flights to the Turkish
Republic of Northern Cyprus to 65 by performing 7 flights from
Adana and Izmir, 4 from Antalya, and 3 from Gaziantep.
Giving a speech at the ceremony, AnadoluJet SPV Şamil Karakaş
stated that AnadoluJet aims to contribute to the domestic tourism
of both countries by connecting the Turkish Republic of Northern
Cyprus from more cities in Turkey with these direct flights.
Karakaş stated that they expect an increase in the diversity of
tourist turnover with these new connections from all four corners
of Anatolia.
During the ceremony, Republic of Turkey Northern Cyprus
Minister of Tourism and Environment Fikri Ataoğlu, Minister of
Transportation Tolga Atakan, and Republic of Turkey Northern
Cyprus Minister of Foreign Affairs Özdil Nami gave speeches on
the significance of these new direct flights.

AnadoluJet Acentelerini Ödüllendirdi
AnadoluJet Awarded Its Agencies
AnadoluJet, 2018 yılının en başarılı acentelerini 12-14 Nisan tarihleri arasında Giresun’da düzenlenen ödül
töreninde bir araya getirdi.
AnadoluJet brought its outstanding agencies of 2018 together in an award ceremony held in Giresun on
April 12-14.
12 Nisan tarihinde tüm misafirler, organizasyona özel planlanan
tarifeli uçakla Ankara’dan Ordu-Giresun Havalimanı’na hareket
etti. 12 Nisan akşamı gerçekleştirilen Gala Programı’na Giresun
Valisi Sn. Harun Sarıfakıoğulları, Giresun milletvekilleri Sn. Cemal
Öztürk, Sn. Kadir Aydın ve Sn. Sabri Öztürk, Giresun Belediye
Başkanı Sn. Aytekin Şenlikoğlu, Ordu ve Giresun odalarının kıymetli
temsilcileri, turizm ve otellerin değerli yöneticileri katıldı.
Giresun Belediye Başkanı Sn. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun
Milletvekili Sn. Cemal Öztürk ve Giresun Valisi Sn. Harun
Sarıfakıoğulları’nın konuşmaları öncesinde ev sahibi AnadoluJet
Başkanı Sn. Şamil Karakaş havacılık, turizm ve AnadoluJet
özelinde sektöre dair bilgiler paylaştığı bir sunum eşliğinde açılış
konuşmasını gerçekleştirdi. Canlı müzik eşliğinde yenilen gala
yemeğinin ardından dereceye giren acentelere ödülleri takdim edildi.
AnadoluJet’in büyük önem verdiği kültür turu satışı ve M.I.C.E
satışı kategorilerinde bu yıl ilk kez ödül verildi. AnadoluJet’in
kuruluşunun gerçekleştiği nisan ayı için özel olarak hazırlanan pasta
tüm misafirlerin katılımıyla kesildi. Ardından günün anısına binaen
çekilen toplu fotoğraf ile tören son buldu.
Ertesi gün gerçekleştirilen etkinlikte Giresun Kuzalan Şelalesi ve
Künbet Yaylası’nı gezen misafirler, Giresun’un doğal güzelliklerini
yerinde keşfetme imkânı buldu.

All guests departed from Ankara with a charter flight for the
Ordu-Giresun Airport on April 12. Giresun Governor Harun
Sarıfakıoğulları, Giresun Members of Parliament Cemal Öztürk,
Kadir Aydın, and Sabri Öztürk, Giresun Mayor Aytekin Şenlikoğlu,
distinguished representatives of the Ordu and Giresun Chambers,
and prominent tourism and hotel management executives attended
the Gala program held on April 12.
Before the speeches given by Giresun Mayor Aytekin Şenlikoğlu,
Giresun MP Cemal Öztürk, and Giresun Governor Harun
Sarıfakıoğulları, AnadoluJet SVP Şamil Karakaş gave the opening
speech which included a presentation on aviation, tourism, and
AnadoluJet. Following the gala dinner with live music, the select
agencies were given their awards. For the first time this year,
awards in the categories of cultural tourism and MICE sales were
given by Anadolujet, which attaches great importance to both. The
cake was especially prepared with an April theme keeping in mind
the anniversary of AnadoluJet’s establishment and was cut before
all the participants. The ceremony ended with a group photo taken
to commemorate the day.
Visiting the Giresun Kuzualan Waterfall and Künbet Highland
with the tour held the next day, guests had the chance to explore
the natural beauties of Giresun on site.
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BİLGİ / INFO
REZERVASYON, BİLETLEME VE CHECK-IN / RESERVATION, TICKETING AND CHECK-IN
l Birden fazla (gidiş-dönüş, aktarmalı veya çoklu) uçuş bulunan biletlerde uçuşların sıralı kullanımı gerekmektedir. Uçuşlardan
herhangi birine katılmamanız hâlinde çağrı merkezimizi arayarak bilgi verilmemesi durumunda kalan uçuşların tamamı (dönüş
parkurları dâhil) otomatik olarak iptal edilecektir. Uçuşa gelinmemesi hâlinde iptal ve iade işlemlerinde sadece tahsil edilmiş olan
havalimanı vergileri iade edilir. Aksi takdirde iptal edilen seferlerde, kendi uçuşlarında yer olmaması durumunda, 24 saat içinde yer
müsaitliği olan ilk uçuşta gerçekleştirebilmek için satış ofislerine başvurulması gerekmektedir.
l Check-in işlemleri için iç hatlarda uçağın kalkış saatinden en az iki saat önce, dış hatlarda en az üç saat önce havaalanında olmaya
özen gösterilmelidir.
l Check-in işlemleri iç hat uçuşlarında asgari 45 dakika önce, dış hat uçuşlarında 60 dakika önce sona ermektedir. Tüm iç
ve dış seferlerimiz için ise uçağın kalkış saatinden en geç 20 dakika önce uçuş kapısında bulunmanız gerekmektedir. Lütfen
zamanlamanızı yaparken bazı terminallerde kapıya ulaşma süresinin 25 dakikayı bulabileceğini de hesaba katınız.
l The tickets which have more than one flight (roundtrip, transit or multiple) must be used in sequence. If you do not board any of your
flights, the remaining flights (including return flights) will be automatically canceled unless you provide information by calling our Call
Center. Otherwise, in case of canceled flights, if there is no available seat on their own flight, it is necessary to apply to the sales offices in
order to be able to fly at first flight that has an availability within 24 hours.
l For domestic flights, you should be at the airport at least two hours before your scheduled departure; for international flights, you
should be at the airport at least three hours before your scheduled departure.
l For domestic flights, check-in ends forty-five (45) minutes prior to departure. For international flights, check-in ends sixty (60)
minutes prior to departure. For all our domestic and international flights, you must be at the flight gate at least 20 minutes before the
departure time of the flight. Please note that it may take 25 minutes to go to the gate at some terminals.

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ / SPECIAL MEDICAL SERVICE

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

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

YOLCU HAKLARI / PASSENGER RIGHTS
l Değerli Yolcularımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliği
kapsamında uçuşa kabul edilmeme, uçuş iptali, uçuşun en az iki saat tehiri durumlarında AnadoluJet tazminat ve hizmet sistemi ile
ilgili olarak, bankolardaki personelimizden, check-in ve bilet satış bankolarındaki bilgilendirme broşürlerinden, www.anadolujet.com
ve www.shgm.gov.tr adreslerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu yönetmelik, Türkiye’deki havalimanlarına/havalimanlarından
gerçekleşen uçuşlarda onaylı rezervasyonlu bileti olan yolcuları kapsamaktadır. Bu kapsamda hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve
yalnız başına seyahat eden çocuk yolcularımıza öncelikli hizmet verilmektedir.
l AnadoluJet’s compensation and service system, as it pertains to issues such as declined passengers, flight cancellations or delays exceeding two
hours, are defined within the framework of the General Directorate of Civil Aviation’s Regulation on the Rights of Airline Passengers. You can get
detailed information about these issues from our counter agents, from informational leaflets found at our check-in and ticket sales counters, or from our
websites: www.anadolujet.com or www.shgm.gov.tr. The aforementioned regulation includes only those passengers who have tickets with confirmed
reservations to and from airports in Turkey. Within this scope, passengers with disabilities and unaccompanied children receive priority services.
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HASTA-ENGELLİ YOLCU / SICK/HANDICAPPED PASSENGERS
l Havalimanı doktoru veya tedavisini yürüten doktorundan
“Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur.” raporu alan
hasta yolcularımız AnadoluJet seferlerinde seyahat edebilirler.
10 günden eski olmaması gereken rapor Türkçe veya İngilizce
yazılmış olmalıdır. Uçakta bakıma muhtaç durumdaki hasta
yolcular refakatçileriyle beraber uçarlar. Engelli ve doktor
raporuna sahip yolcularımızın tekerlekli sandalye talepleri
ücretsiz sağlanmaktadır, uçuştan en az 48 saat önce 444
2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da satış ofislerinden
rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
l Sick passengers are required to supply a report from the
airport doctor or from their medical doctor declaring that there
are no medical objections to them traveling on an aircraft. This
report must be dated ten days prior to the flight and be written
in English or Turkish. Passengers who need special care during
the flight must travel with an escort. Disabled passengers
and passengers holding medical clearance are provided with
wheelchairs free of charge. A reservation should be made at
least 48 hours before the flight at the call center at 444 2 538
or at sales offices.

BAGAJ / BAGGAGE
l Bagajınızda taşınması yasak olan tehlikeli maddelerin olup
olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
l Lütfen güvenliğiniz için bagajlarınızı kendiniz hazırlayınız ya da
hazırlanmasına nezaret ediniz. Bagajlarınızı hazırlarken kapalı kutu,
paket ve tüm ambalajları kontrol etmeye özen gösteriniz. Lütfen
başkasına götürülmek üzere size verilen hiçbir eşyayı kesinlikle kabul
etmeyiniz.
l Kabin el bagajının ağırlığının 8 kiloyu ve boyutlarının 23x40x55
cm’yi (en,boy,yükseklik) geçmemesi gerekmektedir.
l Kabin bagajı ağırlık limitini aşıyorsa, farkı kadar fazla bagaj
ödemesi tahsil edilir ve kargo kompartımanında taşınmak üzere uçak
altına verilir.
l Kabin bagajı boyut olarak limitlerin dışında ise, bagajın ağırlığı
kadar fazla bagaj ücreti tahsil edilerek kargo kompartımanında
taşınmak üzere uçak altına verilir.
l İlave bagaj satın alma işlemlerinizi AnadoluJet mobil
uygulamasından veya web sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.
l Please make sure that there are no hazardous substances in your
baggage.
l For your own safety, please prepare your baggage yourself or supervise
its preparation. As you prepare your baggage please take care to check
all the closed boxes, packages and parcels. Please do not, under any
circumstances, accept any items intended to be delivered to somebody else.
l You can take a single carry-on, which must not exceed 23x40x55 cm
(width, length, height) in size and a maximum weight of 8 kg.
l If the weight of the carry-on exceeds the cabin allowance limits, an extra
fee in accordance with the weight difference will be collected and your baggage
will be given to the cargo department to be carried in the airplane hold.
l If the dimensions of the carry-on exceed cabin allowance limits, an extra
fee in accordance with the weight difference will be collected and your baggage
will be given to the cargo department to be carried in the airplane hold.
l You may purchase excess baggage allowance for a fee through
AnadoluJet mobile application or website.

KOLTUK SEÇİMİ / SEAT SELECTION
l Koltuk seçimi uygulaması kapsamında acil çıkış, pencere kenarı,
koridor ve standart koltuklardan istenilen koltuk seçilebilir.
l Koltuk seçimi web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi,
satış ofisleri ve acenteler üzerinden uçuşa 24 saat kalana kadar
yapılabilir.
l Check-in sırasında yolcuya otomatik atanan koltuk ile check-in
işlemi ücretsiz tamamlanabilir. Koltuk seçimi, tercih edilmesi
durumunda, web sitesi ve mobil uygulamadan uçuşa 6 saat kalana
kadar yapılabilir.
l The seat of your choice can be selected among emergency, window,
aisle, and standard options with the seat selection application.
l Seats can be selected 24 hours before departure on the website,
through the mobile app, call center, sales offices, and agencies.
l You can complete check-in with the automatically assigned seat free
of charge. If you opt for seat selection, you can select your seats from the
website or the mobile app 6 hours before departure.

ÜCRET NOTLARI
FARE INFO
l Promosyon ücret sınıfı biletlerde, uçuş öncesi ve sonrasında iptal
ve iade ile rezervasyon ve parkur değişikliği yapılmamakta, uçuşun
gerçekleşmemesi hâlinde sadece alan vergisi iadesi yapılmaktadır.
l Tickets with promotional fares cannot be cancelled or refunded, nor can
reservation details or destinations be changed before or after the flight. If the
flight does not take place, the airport tax is returned to the passenger.

SPOR EKİPMANLARI
SPORTS EQUIPMENT
l Spor ekipmanları taşımacılığı
ücrete tabidir. Spor ekipmanı
taşıma işlemlerinizi AnadoluJet
mobil uygulamasından
veya web sitesinden
gerçekleştirebilirsiniz.
Spor ekipmanı taşıma
işlemleri satış ofislerinde
veya uçuşun gerçekleşeceği
havalimanlarında da
yapılabilmektedir.
l Charges apply for the carriage
of sports equipment. You may
purchase sports equipment
allowance for a fee through the
AnadoluJet mobile application or
website. You may also purchase
sports equipment allowance at
the sale offices or at the airport
from which your flight departs.

CIP SALON KULLANIMI
CIP LOUNGE
l AnadoluJet seferleri ile
seyahat eden yolcularımız;
uçuş öncesi bekleme süresini
özel ve konforlu hale getiren
THY CIP salonundan ücret
karşılığı yararlanabilirler. Miles
& Smiles üyesi yolcularımız
THY CIP salonu kullanım
koşulları hakkında detaylı
bilgiyi www.anadolujet.com’u
ziyaret ederek alabilirler.
l On payment of fee, AnadoluJet
passengers may access Turkish
Airlines CIP Lounge to have a
pleasant and comfortable start to
their journey. Our Miles & Smiles
member passengers can get detailed
information on the terms of use of
the Turkish Airlines CIP lounge by
visiting www.anadolujet.com.
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BİLGİ / INFO
HAMİLE YOLCU / PREGNANT PASSENGERS
l 28 haftayı (7 ay) doldurmamış olan hamile
yolculardan rapor istenmez. Tek bebeğe hamile
yolcuların 28. haftanın başından 35. haftanın sonuna
kadar (iki veya daha fazla bebeğe hamile yolcular
için 28. haftanın başından 31. haftanın sonuna
kadar) kendi doktorundan aldığı “Uçakla seyahatinde
herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi yer alan raporu ile
seyahatine izin verilir. 36 haftadan (iki veya daha fazla
bebeğe hamile yolcular için 32 hafta) sonra ise doktor
raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. Yedi günden
eski olmaması gereken raporda doktorun adı, soyadı,
diploma numarası ve imzası bulunmalıdır.
l Expectant passengers under 28 weeks (7 months)
of pregnancy do not need to submit a doctor’s report.
Passengers who are pregnant with one child are allowed
to fly with a doctor’s report stating that they are fit to fly
from the beginning of the 28th week of their pregnancy
until the end of the 35th week and up to the 31st week
for those expecting a multiple birth. After the 36th week
of pregnancy (32nd week for those who are expecting a
multiple birth) expectant passengers are no longer allowed
to fly even with medical clearance. The issuing doctor’s
name, surname, diploma number and signature must be
shown clearly on the report, which should be dated at least
7 days prior to flight.

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

EVCİL HAYVAN / PETS

UÇUŞ SIRASINDA GÜVENLİK
SAFETY DURING FLIGHT
l Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda
kullanabilirsiniz.
l Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazların
kapatılması, iniş ve kalkış esnasında tüm elektronik
cihazların koltuk elektrik güç ünitesinden çıkarılarak
emniyete alınması gerekmektedir.
l You may use your electronic devices in flight mode.
l Electronic devices with no flight mode feature must be
turned off. For take off and landing, all electronic devices
must be disconnected from the in-seat electrical power
supply and safely stowed.

118 ANADOLUJET • MAYIS • MAY 2019

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

FİLO
FLEET

B 737 - 800
Uçak adedi • Quantity: 36
Kanat açıklığı • Wingspan: 35.79 m
Gövde uzunluğu • Length: 39.47 m
Yerden yüksekliği • Height: 12.55 m

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

444 2538 A J E T

+

0850 333 25 38

anadolujet.com

ANADOLUJET
TÜRK HAVA YOLLARI
MARKASIDIR.
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ANADOLUJET
IS A TRADEMARK
OF TURKISH AIRLINES.

BOZULABİLİR KARGODA
TURKISH CARGO TAZELİĞİ
Sebze, meyve, balık, et ve çiçek gibi kolay bozulabilecek ürünleri özel depolama
odalarımız ve soğuk zincir ekipmanlarımızla tazeliklerini koruyacak şekilde
dünyanın dö bir yanına taşıyoruz.

turkishcargo.com

1

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

2 ANA MENÜ / MAIN MENU
anadolujet.com’un tüm içeriğine bu menü
aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Menü kullanıcı
eğilimleri değerlendirilerek yeniden oluşturuldu.
All contents of the AnadoluJet website can be
accessed through this
anadolujet.com page. This page was re-designed
according to user tendencies.

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

anadolujet.com
e

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

4 ONLINE İŞLEMLER / ONLINE TRANSACTIONS
Bu alandan rezervasyon yapabilir, online bilet alabilir, daha önce almış olduğunuz biletinizin check-in işlemini yapabilirsiniz. AnadoluJet
tarife bilgisine de bu alandan ulaşılmaktadır. Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlarınız için Çoklu Uçuş linkini kullanabilirsiniz. Bunlar
dışındaki online işlemlere ana menüdeki Online İşlemler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. * Online check-in uçuştan 24 saat önce başlar,
uçuşa 60 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 sixty minutes before the flight time.

5

DUYURULAR ALANI / ANNOUNCEMENTS AREA

AnadoluJet tarafından sunulan fırsatlara, AnadoluJet’ten son haberlere, AnadoluJet Magazin içeriğine ve AnadoluJet’in gençlik projesi
Jetgenç’le ilgili öne çıkan başlıklara bu alandan ulaşabilirsiniz. Detaylar için detayını görmek istediğiniz görsele tıklamanız yeterli...
AnadoluJet offers, AnadoluJet’s latest news, the contents of AnadoluJet Magazine, and headlines on AnadoluJet’s youth program
Jetgenç can be found here. Click on the icons for more details.
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BULMACA
PUZZLE

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

* GÜMRÜKSÜZ İSTASYONLARIMIZ
WITHOUT CUSTOMS STATIONS

* GÜMRÜKLÜ İSTASYONLARIMIZ
CUSTOMS STATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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