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Pegasus Büyümeye Devam Ediyor

Pegasus Continues to Grow

Değerli Misaﬁrlerimiz,

Dear Guests,

Türkiye’de havayolu taşımacılığı hızla ilerliyor ve İstanbul, dünya havayolu
ulaşımının önemli bir kesişim noktası olurken biz de Pegasus olarak bu gelişmelere
önemli katkılar sağlıyoruz. Pegasus’un misaﬁr sayısı 2018 Ocak-Haziran
döneminde geçen yıla göre %14 artarak 14,39* milyona ulaştı; 2018 yılının ilk altı
ayında iç hatlarda 8,93 milyon, dış hatlarda ise 5,25 milyon misaﬁrimize hizmet
verdik. Pegasus olarak, 5,8 yaş ortalamasına sahip 81 adet uçağımızın yer aldığı
Türkiye’nin en genç ﬁlosunu, yüksek maliyet avantajı ve operasyon verimliliği
sağlayan Boeing 737-800, Airbus 320 ve 321 NEO’lar ile genişletmeye devam
ediyoruz. Genç ﬁlomuzla, yurt içinde 39, yurt dışında 70 olmak üzere toplamda
42 ülkede toplam 109 noktaya tarifeli seferler düzenliyoruz.

Turkey’s air transportation sector is progressing rapidly, and with İstanbul an
important hub for international air travel, we at Pegasus are making important
contributions to these developments. The number of Pegasus guests between
January-June 2018 increased by 14 percent over the previous year to reach
14.39* million. During the ﬁrst six months of 2018, we provided service to
8.93 million domestic guests and 5.25 million international guests. With a ﬂeet
of 81 aircraft whose average age is 5.8 years, Pegasus has the youngest ﬂeet in
Turkey. We’re continuing to broaden our ﬂeet with the addition of Boeing 737-800
and Airbus 320 and 321 NEO aircraft, which provide great cost advantages and
operational productivity. With our young ﬂeet, we offer ﬂights between 39 domestic
and 70 international destinations, for a total of 109 destinations in 42 countries.

İnsan kaynakları alanında iki ödül aldık
Pegasus olarak insana yatırım en öncelikli konularımızdan biri. Temmuz ayında
bu alanda bizi gururlandıran iki önemli ödülün sahibi olduk. İngiltere’nin insan
kaynakları alanında en prestijli organizasyonlarından HR Excellence Awards
2018 yarışmasında, “Denizaşırı Başvurular Arasından Seçilen En İyi İK Stratejisi”
kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken, eş zamanlı olarak The Peer
Awards For Excellence yarışmasında da “İnsan ve Performans Yönetimi”
kategorisinde “Değişimi En Etkili Yöneten Şirket” ödülüne layık görüldük.
Bu güzel gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeni şehirler, yeni keşiﬂer
Bu sayımızda sizleri, önce Doğu Karadeniz’in benzersiz güzellikleri eşliğinde
Trabzon’dan Rize’ye doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Yazın sıcağını hissettirmeden
sunduğu doğal tazelikle ruhumuzu ve bedenimizi yenileyen bu yeşil denizde;
Fırtına Deresi, Zilkale, Palovit Şelalesi’ne uğruyor; Kito (Gito), Çiçekli, Hazindak
ve Samistal gibi, sizi eşsiz doğası ile kucaklayan yaylalara uzanıyoruz. Ardından,
Amsterdam, Hamburg, Kopenhag, Stokholm ve İstanbul’da bisiklet turuna
çıkıyoruz.
Karadeniz’in en büyük limanına sahip olan ve Ukrayna’nın en büyük şehirleri
arasında yer alan Odessa; zengin müzeleri, sarayları, ünlü Potemkin Merdivenleri,
sanat eserleriyle dolu yemyeşil ve geniş parklarını ziyaret ettiğimiz yurt dışı
destinasyonlarımızdan biri. Nefes kesen bir doğanın zarif bir mimari ve zenginlikle
buluştuğu, hemen her noktası ayrı bir güzelliğe sahip Côte d’Azur, namıdiğer
Fransız Rivierası’nda ise sizi Cannes ve St. Tropez’de bir gezintiye çıkarıyoruz. İran
rotamızda da, ülkenin dört bir yanına dağılmış, geçmişin ruhunu yaşatan mimari
şaheserlerin bir kısmını ziyaret edip İranlıların sanata, bilime ve estetiğe verdiği
değeri sayfalarımıza taşıyoruz.

Kurban Bayramımız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız
kutlu olsun
Bu yıl 21 Ağustos günü başlayacak olan, tüm İslam âlemi için büyük maneviyata
sahip Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriniz ve
aileleriniz ile birlikte geçireceğiniz sağlıklı günler diliyorum.
30 Ağustos, Türk Milleti ve tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan
bu unutulmaz gün, Kurtuluş Savaşı’ndan galibiyet ile çıktığımızı tüm dünyaya
gösterdi. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı
en içten duygularımla kutluyor, başta Atamız olmak üzere tüm şehitlerimizi
saygıyla anıyorum.

Keyiﬂi uçuşlar dilerim.
*Toplam misaﬁr sayısına 2018 yılının ilk yarısında charter uçuşlarımızla
seyahat eden misaﬁrlerimiz dâhil edilmiştir.
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We received two awards in the ﬁeld of human resources
At Pegasus, investments in human resources are one of our top priorities. In July,
we achieved a great success by becoming the winner in the category of “Best HR
Strategy” selected among the “Overseas Applicants” in the HR Excellence Awards
2018, competition of England’s most prestigious organisations in the ﬁeld of human
resources. At the same time, we were recognised with the award for “Company to
Most Effectively Manage Change” in the “People and Performance Management”
category of The Peer Awards for Excellence competition. We’re happy to be sharing
these good news with you...

New cities, new discoveries
In this issue, ﬁrst, we’re taking you on a journey to the incomparably beautiful
Eastern Black Sea, from Trabzon to Rize, where there’s a sea of green whose natural
freshness will rejuvenate your body and soul before you start to feel the summer
heat. We’re travelling to the Fırtına Valley, Zilkale Castle and the Palovit Waterfall
in the highlands, including Gito, Çiçekli, Hazindak and Samistal, which will stretch
out and embrace you with unique nature. Then we’ll be heading on a bicycle tour of
Amsterdam, Hamburg, Copenhagen, Stockholm and İstanbul.
Among our overseas destinations is Odessa, one of the largest cities in Ukraine and
home to the largest port on the Black Sea. Here, you’ll ﬁnd many museums, the
Potemkin Stairs, and wide, green parks ﬁlled with art. We also take a tour of Cannes
and St. Tropez on the Côte d’Azur, also known as the French Riviera, which combines
breathtaking nature with elegant architecture and wealth, and where almost every
spot possesses its own unique beauty. Finally, our trip to Iran takes us to some of
the architectural masterpieces that are spread across the country and that retain
the spirit of the past. You’ll notice the value the Iranians place on art, science and
aesthetics reﬂected in the pages of our magazine.

The Eid-al-Adha and 30 August Victory Day
The Eid-al-Adha, which begins this year on August 21, has great meaning for the
entire Islamic world. On this occasion, I would like to extend my wishes to you for
days spent together in health with family and loved ones.
August 30 is a date that marks an important turning point for the Turkish Nation
and our history. On this unforgettable day, with the victory achieved under the
command of the Great Leader Mustafa Kemal Atatürk, the entire world witnessed
our victorious emergence from the War of Independence. On this 30 August Victory
Day, I’d like to offer my most sincere wishes to our nation, whose history is ﬁlled with
noble victories, and my respect to all our martyrs, and most of all, to Atatürk.

Have a pleasant ﬂight.
*Total guest number includes charter guests of 2018’s ﬁrst half.
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ING Pegasus BolBol Kart
ile BolPuanlar cepte!
Başvurmak için

ING Pegasus BolBol Kart’lılar tüm seyahatlerini ayrıcalıkla yaşıyor!
PGS boşluk
TC KİMLİK NO yaz,
2205’E SMS
gönder!

Siz de alışveriş yaptıkça BolPuan kazanmak ve avantajlarla dolu
seyahat programından yararlanmak için ING Pegasus BolBol Kart
ile hemen uçuşa geçin.

ING Pegasus BolBol Classic Kart ile her 100 TL’lik alışverişinize 20 BolPuan, her 100 TL’lik seyahat harcamanıza 40 BolPuan kazanırsınız. ING Pegasus BolBol Premium
Kart ile yapılan her 100 TL’lik alışverişinize 50 BolPuan kazanırsınız. Kartlarınızla Pegasus Havayolları’nda gerçekleşen harcamalardan ise Pegasus BolBol uçuş
programı kapsamında her ek 100 TL’lik alışverişiniz için 100 BolPuan kazanırsınız. ING Pegasus BolBol Premium Kart’ınızla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yılda
6 kez ücretsiz Fast Track, yılda 6 kez %50 indirimli Vale Parking ve Lounge hizmetinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ingbank.com.tr’de.

ingbank.com.tr | 0850 222 0 600
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FESTIVAL IN BODRUM...
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Geçmşn
İstanbul
bomontiada’daki
Leica Galeri, İsviçreli
fotoğrafçı ve foto
muhabiri Werner
Bischof’un (19161954) Türkiye’deki
ilk kişisel sergisine
ev sahipliği yapıyor.
Fotoğrafevi ve Werner
Bischof Estate iş
birliğiyle düzenlenen
Werner Bischof:
1936-1954 adlı
sergide, Bischof’un
Avrupa’dan Asya’ya
ve Güney Amerika’ya
uzanan farklı
coğrafyalarda tanıklık
ettiği hayatları
gerçekçi tarzıyla
anlattığı ve sonraki
nesilleri de derinden
etkileyen fotoğraﬂarı
yer alıyor. Sergi,
30 Ağustos tarihine
kadar devam ediyor.
US.LEICA-CAMERA.COM
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Tanıkları
WITNESSES OF
THE PAST
THE LEICA GALERI BASED
IN BOMONTİADA, İSTANBUL
IS HOSTING FAMOUS SWISS
PHOTOGRAPHER AND
PHOTO-JOURNALIST WERNER
BISCHOF’S ( 1916-1954)
FIRST SOLO EXHIBITION
IN TURKEY. THE WERNER
BISCHOF: 1936-1954
EXHIBITION, ORGANISED
IN PARTNERSHIP WITH
FOTOĞRAFEVI AND THE
WERNER BISCHOF ESTATE,
FEATURES PHOTOGRAPHS
WHICH DOCUMENT THE
INHABITANTS, HISTORICAL
FEATURES, AND LIVING
STANDARDS OF VARIOUS
LANDS FROM EUROPE TO
ASIA, SOUTH AMERICA, AND
BEYOND. THE EXHIBITION
CONTINUES UNTIL 30 AUGUST.
US.LEICA-CAMERA.COM

GREAT FASHION,
FOR THE WHOLE FAMILY
AT BEST PRICES

SHOP ONLINE

NOW WE’RE MUCH CLOSER TO YOU
AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CROATIA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY GREECE HUNGARY
IRELAND ITALY KAZAKHSTAN LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL
REPUBLIC OF CZECH ROMANIA RUSSIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN TURKEY UNITED KINGDOM
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Sanat

Sokakta!
Kamusal alan enstalasyonları,
çizgi roman, illüstrasyon
stant ve sergileri, canlı
graffiti çalışmaları, atölyeler,
seminerler, söyleşiler, şehir
hayatına ilişkin çizgi dünyası
ve farklı sanat disiplinleri
üzerinden yaratıcı deneyim
alanları sunan İstanbul
Comics and Art Festival,
İstanbul Moda’daki All
Saints Kilisesi ve Club
Quartier’in yanı sıra Kadıköy
sokaklarında sanatseverlerle
buluşuyor. Festival, bu yıl
“Kimlik” temasıyla, 7-9 Eylül
tarihleri arasında üçüncü kez
düzenleniyor.

ART
HITS THE
STREETS!
BETWEEN SEPTEMBER 7-9,
THE İSTANBUL COMICS AND
ART FESTIVAL BRINGS PUBLIC
INSTALLATIONS, COMIC BOOKS,
ILLUSTRATION STANDS AND
EXHIBITS, LIVE GRAFFITI
DEMONSTRATIONS, WORKSHOPS,
SEMINARS, TALKS, AND
PRESENTATIONS IN CREATIVE
EXPERIMENTAL FIELDS RELATING
TO CITY LIFE IN THE WORLD OF
DRAWING AND VARIOUS ART
DISCIPLINES TO ART LOVERS AT
THE MODA ALL SAINTS CHURCH
AND CLUB QUARTIER AND IN THE
STREETS OF KADIKÖY. “IDENTITY”
IS THE THEME OF THE FESTIVAL
THIS YEAR, WHICH MARKS THE
THIRD FOR THE EVENT.

ICAF.COM.TR
ICAF.COM.TR
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size en çok yakışanı yaşamak

en doğal hakkınız

Expecting the best out
of life is your natural right

More than 270 exclusive stores, restaurants
and cafes, an entertainment center,
11 movie theaters, its very own shopping
avenue, show pool and much more are
waiting you at Vadistanbul Mall...

270’i aşkın mağaza, restoran ve kafeler,
eğlence merkezi, 11 sinema salonu, alışveriş
caddesi, şov havuzu ve çok daha fazlası,
Vadistanbul Alışveriş Merkezi’nde...

Easy access to Vadistanbul at Seyrantepe Metro station
via airtrain, 3 minutes away from Levent and Maslak,
right next to the Türk Telekom Galatasaray Stadium.

Seyrantepe Metrosu’ndan Havaray ile direkt ulaşım
Levent ve Maslak’a 3 dakika, Türk Telekom Galatasaray
Stadyumu’nun yanı başında.

KEMERBURGAZ

MASLAK

TÜRK TELEKOM
GALATASARAY
STADYUMU

LEVENT

TEM

BÜYÜKDERE
CADDESİ

2. KÖPRÜ
BEŞİKTAŞ

Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109/C 0212 330 38 38 vadistanbulavm.com
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Toprağın Müzğ

Fethye’de

İlk kez 2015 yılında
düzenlenen Müzik Köyü
Festivali, bu yıl da Muğla,
Fethiye’nin Kayaköy
beldesinde, iki bölüm hâlinde
gerçekleştiriliyor. İlk bölümü
30 Temmuz’da başlayıp 4
Ağustos’ta sona eren festivalin
ikinci bölümü
7-12 Ağustos tarihleri arasında
düzenleniyor. Türkiye’nin
yanı sıra İran, Yunanistan,
İspanya, Fransa, Ermenistan,
Suriye ve Almanya gibi farklı
ülkelerden çok sayıda yerel
halk müziği sanatçısı ve
müzikseverin bir araya geldiği
Müzik Köyü Festivali’nde
konserlerin yanı sıra atölyeler,
seminerler ve söyleşiler yer
alıyor. Festival, ünlü Macar
besteci ve Doğu Avrupa halk
müzikleri derleyicisi Béla
Bartók’un “Topraktan kopuk
olan her müzik, ölmeye
mahkûmdur” sözünü ilke
edinen Anadolu Müzik
Kültürleri Araştırma Derneği
(AKAD) tarafından hayata
geçiriliyor.
MUZIKKOYU.NET

MUSIC OF DIFFERENT LANDS IN FETHIYE
FIRST HELD IN 2015, THE MUSIC VILLAGE FESTIVAL WILL BE HELD AGAIN
THIS YEAR IN THE VILLAGE OF KAYAKÖY IN FETHİYE, MUĞLA. THE FESTIVAL
IS BEING DIVIDED INTO TWO SEGMENTS, THE FIRST BETWEEN JULY 20
AND AUGUST 4 AND THE SECOND BETWEEN AUGUST 7-12. IT FEATURES
NUMEROUS FOLK MUSIC ARTISTS FROM DIFFERENT COUNTRIES, INCLUDING
TURKEY, IRAN, GREECE, SPAIN, FRANCE, ARMENIA, SYRIA AND GERMANY.
IN ADDITION TO CONCERTS THAT BRING TOGETHER FOLK MUSIC ACTS AND
AUDIENCES, THE MUSIC VILLAGE FESTIVAL WILL FEATURE WORKSHOPS,
SEMINARS AND TALKS. THE FESTIVAL IS BEING ORGANISED BY THE
ANATOLIAN CULTURES RESEARCH ASSOCIATION, WHICH TAKES ITS MOTTO
FROM THE WORDS OF BÉLA BARTÓK, THE FAMOUS HUNGARIAN COMPOSER
AND COMPILER OF EASTERN EUROPEAN FOLK MUSIC: “ALL MUSIC THAT IS
CUT OFF FROM THE LAND IS CONDEMNED TO DEATH.”
MUZIKKOYU.NET
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Bodrum’da Festval
Bodrum’da 4-8 Ağustos
tarihleri arasında altı farklı
mekânda gerçekleşen
14. Bodrum Müzik
Festivali; Fazıl Say, Gülsin
Onay, Sevil Ulucan, İbrahim
Yazıcı, Erman Türkili, Çağ
Erçağ, Dorukhan Doruk,
Gülru Ensari ve Veriko
Çumburidze’nin yanı
sıra, Avi Avital, Víkingur
Ólafsson, Alina Pogostkina,
Christina Pluhar, Hillel Zori
ve Camille Thomas dahil,
klasik müziğin virtüözlerini
müzikseverlerle
buluşturuyor. Müzikle iç içe
geçen rehberli turlar, sinema
gösterimleri ve sergileri de
kapsayan festivalin bilet
gelirleri, bu yıl da Tohum
Otizm Vakfı ve Bodrum
Sağlık Vakfı’na bağışlanıyor.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
BODRUM’A
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 99,99
TL’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.

MURAT KARAHAN

YOU CAN FLY TO
BODRUM FROM
İSTANBUL SABIHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
99.99 TL.
VIKINGUR ÓLAFSSON

BODRUMMUZIKFESTIVALI.COM

L’ARPEGGIATA

CAMILLE THOMAS

FESTIVAL
IN BODRUM

THE 14TH BODRUM MUSIC FESTIVAL IS TAKING PLACE THIS YEAR
BETWEEN AUGUST 4-8 AT SIX DIFFERENT LOCATIONS IN BODRUM.
AUDIENCES WILL BE TREATED TO CONCERTS BY CLASSICAL MUSIC
VIRTUOSOS LIKE FAZIL SAY, GÜLSİN ONAY, SEVİL ULUCAN, İBRAHİM
YAZICI, ERMAN TÜRKİLİ, ÇAĞ ERÇAĞ, DORUKHAN DORUK, GÜLRU
ENSARİ AND VERIKO ÇUMBURIDZE AS WELL AS AVI AVITAL, VÍKINGUR
ÓLAFSSON, ALINA POGOSTKINA, CHRISTINA PLUHAR, HILLEL ZORI AND
CAMILLE THOMAS. ALONG WITH THE MUSIC, THE FESTIVAL INCLUDES
GUIDED TOURS, FILM SCREENINGS AND ART EXHIBITS. PROCEEDS
FROM TICKET SALES WILL AGAIN BE DONATED TO THE TOHUM AUTISM
FOUNDATION AND THE BODRUM HEALTH FOUNDATION.
ERMAN TÜRKİLİ
BODRUMMUZIKFESTIVALI.COM
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Rüzgârın Şampyonları
PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
DALAMAN’A
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 109,99
TL’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
DALAMAN FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
109.99 TL.

CHAMPIONS OF THE WIND
ORGANISED FOR THE FIRST TIME LAST
YEAR, THE TURKISH LEG OF THE WORLD
KITEBOARDING CHAMPIONSHIP WILL
TAKE PLACE AGAIN IN THE VILLAGE OF
AKYAKA BETWEEN SEPTEMBER 5-9.
AKYAKA IS LOCATED IN MUĞLA ON THE
GULF OF GÖKOVA, WHOSE WIND AND
SEA MAKE IT THE IDEAL PLACE FOR
KITEBOARDING. THE SPORT DEPENDS
ON CONTROLLING THE WIND. A TOTAL
OF 34 ATHLETES FROM AROUND 20
COUNTRIES ARE PARTICIPATING IN THE
WORLD KITEBOARDING CHAMPIONSHIP.
AFTER THE PROGRAM IN TURKEY,
THE COMPETITION WILL CONTINUE IN
MOROCCO BETWEEN NOVEMBER 3-6 AND
IN BRAZIL BETWEEN NOVEMBER 20-25.
WORLDKITEBOARDINGCHAMPIONSHIPS.COM
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Türkiye ayağının ilk kez geçtiğimiz
yıl dahil olduğu Dünya Kiteboarding
Şampiyonası, bu yıl da, rüzgârı ve
deniziyle kiteboard sporu için ideal
olan Gökova Körfezi’nde, Muğla’nın
Akyaka beldesinde 5-9 Eylül
tarihleri arasında düzenleniyor.
Rüzgâr kontrolüne dayanan
kiteboard sporunun en güçlü
isimlerinin yarışacağı şampiyonaya
20’ye yakın ülkeden 34 sporcu
katılıyor. Dünya Kiteboarding
Şampiyonası, Türkiye’den sonra
3-6 Kasım tarihleri arasında Fas’ta,
20-25 Kasım tarihleri arasında
da Brezilya’da düzenlenecek
yarışmalarla devam edecek.
WORLDKITEBOARDINGCHAMPIONSHIPS.COM

Use this promo code
in Akbank ATMs
get 10% discount on DCC fee
Promo code: 2020

CURRENCY
CHOICE: DCC

The promo code is only valid when conducting a DCC transaction on Akbank ATMs. DCC transactions can be performed via all
Mastercards and only European based Visa cards, when withdrawing currency other than card’s home currency.
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Kadın Yelken Kupası
Türkiye’de kadınlara yönelik
ilk ulusal yelken yarışı olma
özelliğini taşıyan ve Türkiye
Yelken Federasyonu’nun
himayesinde, İstanbul
Yelken Kulübü’nün iş birliği
ile düzenlenen 3. Deniz
Kızı Ulusal Kadın Yelken
Kupası, 7-9 Eylül’de, İstanbul
Caddebostan-Adalar
parkurunda gerçekleşiyor.
Yelken tutkusunu yarış
heyecanıyla birleştirerek
kadınların yelken sporuna
ilgisini artırmayı, ülkemizdeki
kadın yelkenciliğini
desteklemeyi ve yeni sporcular
yetiştirmeyi hedeﬂeyen bu
yarıştan elde edilen gelirin
bir bölümüyle Anne Çocuk
Eğitim Vakfı’na (AÇEV) destek
veriliyor.
DENIZKIZIYELKENKUPASI.COM

WOMEN’S
SAILING CUP
ORGANISED BY THE SAILING
FEDERATION OF TURKEY IN
COOPERATION WITH THE İSTANBUL
SAILING CLUB, THE 3RD “DENİZ KIZI
( MERMAID) ” NATIONAL WOMEN’S
SAILING CUP TAKES PLACE BETWEEN
CADDEBOSTAN AND THE PRINCE’S
ISLANDS IN İSTANBUL ON SEPTEMBER
7-9. THE RACE, WHICH HAS THE
DISTINCTION OF BEING THE FIRST
NATIONAL SAILING COMPETITION
IN TURKEY FOR WOMEN, AIMS TO
INCREASE WOMEN’S INTEREST IN
THE SPORT OF SAILING, SUPPORT
WOMEN SAILORS IN TURKEY AND
RAISE A NEW GENERATION OF
ATHLETES BY COMBINING A PASSION
FOR SAILING WITH THE EXCITEMENT
OF COMPETITION. A PORTION OF
THE COMPETITION PROCEEDS
WILL BE USED TO SUPPORT AÇEV,
THE MOTHER CHILD EDUCATION
FOUNDATION.
DENIZKIZIYELKENKUPASI.COM
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Toprağın
Hkâyes
Uluslararası seramik
sanatçısı Alev Ebüzziya
Siesbye’ın Kemal Servi
koleksiyonundan derlenen
modern formdaki çanakları
ile Hüsamettin Koçan
koleksiyonundan derlenen;
Baksılı kadınların gündelik
kullanım için ürettiği, ancak
artık unutulmuş olan yerel
çömlekler, Bayburt’un
Bayraktar köyündeki Baksı
Müzesi’nde, 21 Ekim tarihine
kadar devam eden Toprak
isimli sergide buluşuyor.
Baksı Müzesi’nin kurucusu
Prof. Dr. Hüsamettin
Koçan’ın “Alev Ebüzziya
Siesbye’ın modern seramik
formları ile geleneksel
üretimin aynı çatı altında
sergilenmesi bu topraklarda
binlerce yıldır sürüp giden
toprakla boğuşma, toprağı
verimli kılma kavgasının kısa
bir öyküsünü yansıtıyor”
diye değerlendirdiği serginin
küratörlüğünü Haldun
Dostoğlu üstleniyor.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

BAKSI.ORG

THE STORY OF THE LAND
THE EXHIBIT TOPRAK ( LAND) BRINGS TOGETHER MODERN CERAMIC FORMS BY
INTERNATIONAL CERAMIC ARTIST ALEV EBÜZZİYA TAKEN FROM THE KEMAL SERVİ
COLLECTION AND LOCAL CERAMIC OBJECTS ONCE USED BY THE WOMEN OF BAKSI IN
THEIR DAILY LIFE, BUT SINCE FORGOTTEN, THAT WERE SELECTED FROM THE HÜSAMETTİN
KOÇAN COLLECTION. THE EXHIBIT, CURATED BY HALDUN DOSTOĞLU, IS ON VIEW AT
THE BAKSI MUSEUM IN THE VILLAGE OF BAYRAKTAR, BAYBURT THROUGH OCTOBER 21.
DOSTOĞLU HAD THIS TO SAY ABOUT THE EXHIBITION: “EXHIBITING THE MODERN CERAMIC
FORMS OF ALEV EBÜZZİYA Sİ ESBYE AND TRADITIONAL OBJECTS TOGETHER UNDER THE
SAME ROOF REFLECTS THE SHORT STORY OF THE ONGOING STRUGGLE TO MAKE THIS
LAND PRODUCTIVE THAT HAS BEEN CONTINUING FOR THOUSANDS OF YEARS.”
BAKSI.ORG
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İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
ERZURUM’A
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 139,99
TL’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
ERZURUM FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
139.99 TL.
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Frda

Londra’da
Ünlü Meksikalı ressam Frida
Kahlo’nun ikonik kıyafetleri,
aksesuarları, fotoğraﬂarı
ve otoportrelerinin yer
aldığı Frida Kahlo: Making
Her Self Up (Frida Kahlo:
Kendini Kendine Uydurmak)
isimli sergi, Londra’da,
Victoria & Albert Müzesi’nde
sanatseverlerle buluşmaya
devam ediyor. Frida
Kahlo’nun Meksika dışında
ilk kez izleyiciyle buluşan ve
sanatçının sıra dışı ruhunu
yansıtan kişisel eşya
ve eserleri, 4 Kasım tarihine
dek görülebilir.
VAM.AC.UK

FRIDA
IN LONDON
VISITORS TO THE VICTORIA &
ALBERT MUSEUM IN LONDON
CAN SEE THE ICONIC CLOTHING,
ACCESSORIES, PHOTOGRAPHS
AND SELF PORTRAITS OF THE
FAMOUS MEXICAN PAINTER FRIDA
KAHLO IN THE EXHIBIT FRIDA
KAHLO: MAKING HER SELF UP.
THE ARTIST’S PERSONAL EFFECTS
AND ARTWORKS REFLECT HER
EXTRAORDINARY SPIRIT, AND
THIS EXHIBIT, ON VIEW UNTIL
NOVEMBER 4, MARKS THE FIRST
TIME THAT THEY ARE ON VIEW
TOGETHER OUTSIDE OF MEXICO.
VAM.AC.UK
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PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
LONDRA’YA
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 84,99
USD’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
LONDON FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
84.99 USD.

Londra’da
Sokaklarda...

Afro-Karayip gelenek ve kültürünün altını çizerken kostümlü ve canlı sokak gösterileriyle
her tür müziğe ve dansa da kucak açan Notting Hill Karnavalı, Avrupa’nın en büyük
festivallerinden biri. Londra’nın çok kültürlü yaşamını yansıtan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık iki
milyon kişiyi ağırlayan karnaval, 1966 yılından bu yana düzenleniyor. Birleşik Krallık’ta her
yıl kurumların ve şirketlerin kapalı olduğu, “Bank Holiday” adı verilen resmi tatile denk gelen
karnaval, bu yıl 26-27 Ağustos’ta, şehrin Notting Hill, Ladbroke Grove ve Wesbourne Park
bölgelerinde gerçekleşiyor.
TIMEOUT.COM/LONDON
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IN THE
STREETS OF
LONDON…
ONE OF EUROPE’S LARGEST
FESTIVALS, THE NOTTING HILL
CARNIVAL EMPHASIZES AFROCARIBBEAN TRADITION AND
CULTURE WHILE EMBRACING
ALL TYPES OF MUSIC AND
DANCE WITH LIVE, COSTUMED
STREET SHOWS. THE CARNIVAL
REFLECTS THE MULTI-CULTURAL
LIFE OF LONDON AND HAS BEEN
HELD EVER SINCE 1966. LAST
YEAR IT HOSTED CLOSE TO 2
MILLION PEOPLE. SCHEDULED
TO COINCIDE WITH THE ANNUAL
UK “BANK HOLIDAY”, WHEN
INSTITUTIONS AND BUSINESSES
ARE OFFICIALLY CLOSED, THIS
YEAR THE CARNIVAL TAKES PLACE
ON AUGUST 26-27 IN LONDON’S
NOTTING HILL, LADBROKE
GROVE AND WESBOURNE PARK
NEIGHBOURHOODS.
TIMEOUT.COM/LONDON

En değerli
birikim tavsiyemiz:
Muğla / Akyaka - Kitesurf

Uluslararası kitesurf yarışmalarına ev sahipliği yapan Akyaka,
hiç dinmeyen rüzgârı, sığ denizi ve uzun plajıyla kitesurf
yapmak için doğru adres. Aynı zamanda yemyeşil doğası
ve masmavi deniziyle de öne çıkan Akyaka, Türkiye’nin
en gözde tatil rotalarından biri.

Bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirip hayallerinize
yer açın diye, İş Bankası Yüz Yüze Bankacılık ayrıcalıkları
hep yanınızda. Size özel Müşteri İlişkileri Yöneticileriyle
hızlı hizmet veriyor, birikimlerinizi ustalık ve
güvenle değerlendiriyoruz.

Siz hayallerinize bakın,
gerisini bize bırakın.

isbank.com.tr

/yuzyuzebankacilik

/ @ yuzyuzebankacilik
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Dünyanın Müzğ

Berln’de

İlk olarak 1991 yılında ABD’nin Şikago
şehrinde gerçekleşen müzik festivali
Lollapalooza, 2015 yılından bu yana
Almanya, Berlin’de de düzenleniyor.
Bu yıl 8 ve 9 Eylül günlerinde
müzikseverleri yine rock, pop, R&B,
elektronik, deep house ve indie folk
müzikle buluşturacak olan festivali,
geçtiğimiz yıl yaklaşık 85 bin kişi
izlemişti. Berlin Olimpiyat Stadyumu ve
Olympiapark’ta, yaklaşık 60 müzisyenin
ve grubun sahne alacağı festivalde; Ben
Howard, The Weeknd, Oliver Koletzki,
Dua Lipa, Liam Gallagher, Fink ve
David Keenan gibi vokallerin yanı sıra
Ofenbach, K.I.Z. ve The National gibi
gruplar öne çıkıyor. Festival, Şikago
ve Berlin’in yanı sıra her yıl Paris,
Buenos Aires, Santiago, São Paulo ve
Stokholm’de de düzenleniyor.

WORLD MUSIC
IN BERLIN

LOLLAPALOOZADE.COM

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
BERLİN’E
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 74,99
USD’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
BERLIN FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
74.99 USD.

ORGANISED FOR THE
FIRST TIME IN 1991 IN
THE CITY OF CHICAGO IN
THE UNITED STATES, THE
LOLLAPALOOZA FESTIVAL
HAS ALSO BEEN HELD
IN BERLIN, GERMANY
SINCE 2015. CLOSE TO
85,000 PEOPLE WATCHED
THE FESTIVAL IN BERLIN
LAST YEAR. THIS YEAR,
ON SEPTEMBER 8-9,
THE FESTIVAL ONCE
AGAIN PRESENTS MUSIC
LOVERS WITH ROCK,
POP, R&B, ELECTRONIC,
DEEP HOUSE AND INDIE
FOLK MUSIC. AROUND 60
MUSICIANS AND MUSICAL
GROUPS WILL APPEAR
ON STAGE AT THE BERLIN
OLYMPIC STADIUM AND
OLYMPIAPARK, INCLUDING
VOCALISTS LIKE BEN
HOWARD, THE WEEKND,
OLIVER KOLETZKI, DUA
LIPA, LIAM GALLAGHER,
FINK AND DAVID KEENAN
AS WELL AS GROUPS LIKE
OFENBACH, K.I.Z. AND THE
NATIONAL. IN ADDITION
TO CHICAGO AND BERLIN,
PARIS, BUENOS AIRES,
SANTIAGO, SÃO PAULO
AND STOCKHOLM ALSO
PLAY HOST TO THIS
ANNUAL FESTIVAL.
LOLLAPALOOZADE.COM
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Kmn

Sokağı Daha Güzel?

Gràcia, Barselona’nın en renkli bölgelerinden biri. Bu
bohem bölgenin meydan ve sokakları, her yıl Ağustos ayının
ortasında, bir hafta süren Gràcia Festivali’nde daha da
renkleniyor. Tarihi 19. yüzyıl başlarına uzanan ve o dönemde
tarımla uğraşan yerel topluluklar tarafından kutlanmaya
başlanan festivalde bugün, bölge sakinleri oturdukları
sokağı en çarpıcı ve en eğlenceli biçimde süsleme yarışına
giriyor. Gràcia sokaklarının her yıl birbirinden ilginç
dekoratif ürünler, çiçekler ve heykellere büründüğü festival
boyunca çok sayıda açık hava etkinliği de düzenleniyor.
IRBARCELONA.ORG

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
BARSELONA’YA
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 89,99
USD’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
BARCELONA FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
89.99 USD.

WHO HAS THE MOST
BEAUTIFUL STREET?
GRÀCIA IS ONE OF THE MOST
COLOURFUL NEIGHBOURHOODS IN
BARCELONA, AND EACH AUGUST,
THE STREETS AND SQUARES OF
THIS BOHEMIAN NEIGHBOURHOOD
ARE MADE EVEN BRIGHTER BY THE
GRÀCIA FESTIVAL. THE FESTIVAL
STARTED OUT BACK IN THE 19TH
CENTURY AS A CELEBRATION BY THE
LOCAL POPULATION, WHO AT THE
TIME WERE INVOLVED WITH FARMING.
TODAY, THE NEIGHBOURHOOD
RESIDENTS COMPETE TO SEE WHO
CAN COME UP WITH THE MOST
ORIGINAL AND ENTERTAINING
STREET DECORATIONS. THE ANNUAL
FESTIVAL SEES THE STREETS OF
GRÀCIA COVERED WITH FLOWERS,
SCULPTURES, AND ALL SORTS OF
INTERESTING DECORATIVE OBJECTS,
AND IT INCLUDES LOTS OF OTHER
OPEN-AIR ACTIVITIES, TOO.
IRBARCELONA.ORG
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PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
PARİS’E
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 94,99
USD’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
PARIS FROM
İSTANBUL SABIHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
94.99 USD.

Modaya Adanmış Br Ömür:
Fransa’nın başkenti Paris’te,
geçtiğimiz yıl Ekim ayında
ünlü modacı Yves Saint
Laurent’in (YSL/1936-2008)
yaklaşık 30 yıl çalıştığı
stüdyosu, yerleşim planı
korunarak müze hâline
getirilmiş ve burada 9 Eylül’e
kadar devam eden geniş bir
retrospektif sergi açılmıştı.
YSL’in 1962 tarihli ilk
koleksiyonundan başlayarak
tüm ikonik tasarımlarını ve
ilham kaynaklarını bir araya
getiren sergideki parçalar,
yaklaşık 5 bin giysi ve 15 bin
aksesuar arasından seçilmiş.
Ünlü modacının Mondrian
kıyafetleri dâhil en tanınmış
haute couture parçalarının,
aksesuarlarının, eskiz, film
ve fotoğraﬂarının yer aldığı
bu sergiyi kaçırmayın!
MUSEEYSLPARIS.COM
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YSL

A LIFE DEVOTED TO
FASHION YSL
LAST OCTOBER, THE STUDIO IN PARIS,
FRANCE WHERE THE CELEBRATED
FASHION DESIGNER YVES SAINT LAUREN
( YSL / 1936-2008) WORKED FOR CLOSE
TO 30 YEARS WAS TRANSFORMED INTO
A MUSEUM, KEEPING THE ORIGINAL
FLOOR PLAN INTACT. AT THE SAME
TIME, THE MUSEUM OPENED WITH A
FAR-RANGING RETROSPECTIVE THAT
CONTINUES UNTIL SEPTEMBER 9. THE
EXHIBIT BRINGS TOGETHER ALL OF
YSL’S ICONIC DESIGNS AND SOURCES OF
INSPIRATION, GOING BACK TO HIS FIRST
COLLECTION FROM 1962. THE PIECES
ON VIEW WERE SELECTED FROM AMONG
SOME 5,000 ITEMS OF CLOTHING AND
15,000 ACCESSORIES. DON’T MISS THIS
EXHIBIT, WHICH FEATURES SOME OF
THE FAMOUS DESIGNER’S MOST WELLKNOWN EXAMPLES OF HAUTE COUTURE,
INCLUDING HIS MONDRIAN COLLECTION,
AS WELL AS ACCESSORIES, SKETCHES
AND PHOTOGRAPHS.
MUSEEYSLPARIS.COM
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#Der

Aşkı
KEREM ARİŞ VE MERVE PARNAS,
DERİ TUTKUSU VE DUYARLILIĞINI
BİRLEŞTİRDİKLERİ UNIQKA
MARKASI ALTINDA, SANATÇILAR
VE TASARIMCILARLA İŞ BİRLİĞİ
YAPARAK TAMAMEN EL YAPIMI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLERE
İMZA ATIYOR.
RÖPORTAJ/INTERVİEW SEMA USLU
FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPH UNIQKA ARŞİVİ

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
K.A: Merve ile hem iş hem hayat
arkadaşıyız. Ben Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan
sonra dokuz yıl boyunca kurumsal bir
kariyer yürüttüm. Ardından tasarıma
olan tutkumu takip ederek UNIQKA’yı
kurdum. Merve, Marmara Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden mezun. Lüks marka,
moda ve tekstil sektörlerinde deneyime
sahip. O da 2016 yılında kurumsal
kariyerine son vererek UNIQKA’ya katıldı.
M.P: Kerem’i tanıdığımda kurumsal
bir ﬁrmada çalışıyordu. Kerem’in
babası Koray Ariş, ülkemizin önemli
heykeltıraşlarından, annesi ise matematik
ve analitik zekâsı yüksek bir eczacı.
Kerem’de her ikisinden de izler var. Yaşı
ilerledikçe babasının genleri ağır bastı;
tasarım ve sanata yöneldi sanıyorum.
UNIQKA’nın kuruluş hikâyesini anlatır
mısınız?
M.P: UNIQKA, 2015 yılında, butik ve
global bir tasarım markası yaratma
gayesiyle kuruldu. Tasarımın odağında
deri malzemeyi tutarak yaşam alanı
ürünleri tasarlayan ve üreten bir marka.
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#LOVE FOR LEATHER
COMBINING THEIR PASSION FOR LEATHER AND
THEIR SENSE OF RESPONSIBILITY, KEREM ARİŞ
AND MERVE PARNAS WORK TOGETHER WITH
ARTISTS AND DESIGNERS TO PUT THEIR NAME
ON FULLY SUSTAINABLE HAND-MADE PRODUCTS
UNDER THE UNIQKA BRAND.

Could you begin by telling us a little about
yourselves?
K.A: Merve and I are partners in work and
in life. After graduating from the Economics
Department at Bosporus University, I spent
nine years in a corporate career. Following
that, I followed my passion for design and
founded UNIQKA. Merve is a graduate of
Marmara University’s Business Administration
Department. She has experience in luxury
brands, fashion and textiles, and she also left a
corporate career in 2016 to join UNIQKA.
M.P: When I met Kerem, I was in a corporate
job. Kerem’s father, Koray Ariş, is one of Turkey’s
most prominent sculptors, and his mother is a
pharmacist with a good head for mathematics
and analytics. Kerem has inherited things from
both of them. I think his father’s genes won out
as he got older, which led him to art and design.
Could you tell us the story of how UNIQKA
got its start?
M.P: UNIQKA was founded in 2015 with the
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Ürünlerin tamamı kendi atölyemizde
ben ve Kerem tarafından üretiliyor.
Deri dışında kullandığımız diğer
malzemelerde de yerel zanaatkârlarla
çalışıyoruz.
Özellikle deri malzemeyi tercih
etmenizin nedeni nedir?
M.P: UNIQKA’ya ilhamını veren
deri, Kerem’in babası Koray Ariş’in
40 yılı aşkın süredir heykellerinde
kullandığı bir malzeme. Kendisi,
heykellerinde yarattığı formlar kadar
deri malzemeyle de özdeşleşmiş bir
sanatçı. Kendisine has geliştirdiği deri
işleme teknikleri var. Kerem de bu
malzemenin içinde doğup büyümüş.
Babasından el alarak bir tasarım
markası yaratmaya ve bu geleneği
geleceğe taşımaya karar vermiş.
Bugün UNIQKA’da, deri malzemeyi
geleneksel, teknolojik ve deneysel
yöntemlerle harmanlayarak üretim
süreçlerimize dahil ediyoruz.
Tasarımlarınızda başka hangi
malzemeleri kullanıyorsunuz?
K.A: Koleksiyonumuzda yer alan
ürünlerde kullandığımız diğer
malzemeler pirinç, bakır, demir ve
ahşap. Üzerinde çalıştığımız yeni
ürünlerle birlikte malzeme listemize
yakında cam, seramik ve mermer de
eklenecek.
Peki, tasarımcılarınız kimler?
Onlardan da biraz bahseder misiniz?
M.P: Şu anda koleksiyonumuzda yer
alan ürünlerde Kerem Ariş, Koray Ariş,
Jacob de Baan (Hollanda) ve CARA \
DAVIDE (İtalya) imzası bulunuyor.
Yakın zamanda yeni ürünlerimiz
koleksiyona dâhil olduğunda,
toplam altı ülkeden on tasarımcımız
olacak. Dünyanın farklı yerlerinden
önemli tasarımcıları bünyemizde
toplamak ve onların UNIQKA’ya olan
inançlarını görmek bizi çok mutlu
ediyor. Kendimizi ne kadar iyi ifade
ettiğimizi ve global tasarım markası
olma hedeﬁmizde doğru adımlarla
ilerlediğimizi görüyoruz.
UNIQKA.COM
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aim of creating a global, boutique design
brand. It’s a brand that designs and
produces objects for living spaces, with
leather the focus of its designs. Items are
produced in our studio wholly by Kerem
and myself, and we work together with
local artisans for all the non-leather
materials we use.
Why is it that you choose especially to
work with leather?
M.P: Leather is what inspires UNIQKA.
It’s a material that Kerem’s father,
Koray Ariş, has used for his sculptures
throughout his 40-year career. Koray
is an artist whose use of leather is as
much associated with him as are the
sculptural forms he creates. Kerem, too,
was born and grew up surrounded by
this material. Taking his cue from his
father, Kerem decided to create a design
brand and carry this tradition forward
into the future. Today, at UNIQKA, we
combine traditional, technological and
experimental methods in our leathergoods production process.
What other materials do you use in
your designs?
K.A: The other materials we use in the
objects in our collection are bronze,
copper, iron and wood. With the new
products we’re working on, we’ll be
adding glass, ceramic and marble to our
list of materials.
So, who are your designers? Could you
tell us a bit about them?
M.P: Our current collection features
work by Kerem Ariş, Koray Ariş, Jacob
de Baan (Holland) and CARA \ DAVIDE
(Italy). We’ll be adding new items to
our collection shortly, and once that
happens, we’ll have 10 designers from
six countries. We’re very happy to be
gathering together important designers
from different places under one umbrella
and to witness their faith in UNIQKA.
We see how well we’re expressing
ourselves and how we’re moving in
the right direction to reach our goal of
becoming a global design brand.
UNIQKA.COM

HANGİ DERİ?
“DERİ, GIDA ZİNCİRİNİN BİR YAN
ÜRÜNÜ. BİZ DE BU YAN ÜRÜNÜ
KULLANARAK UZUN ÖMÜRLÜ
OBJELER YARATIYORUZ. HER BİR DERİ
PARÇASI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ
OLDUĞUNDAN, ÜRÜNLERİMİZİ ARTIK
PARÇALARI KULLANABİLECEĞİMİZ
ŞEKİLDE TASARLIYORUZ. HAYVANLARIN
KÜRKLERİ YA DA DERİLERİ İÇİN
ÖLDÜRÜLMELERİNE KESİNLİKLE
KARŞIYIZ. BU YÜZDEN SADECE
BESİN ZİNCİRİNDEN ÇIKAN YAN
ÜRÜNLERİ KULLANIYORUZ VE
MALZEME TEDARİKİNDE BİZİMLE AYNI
HASSASİYETİ PAYLAŞAN FİRMALARLA
ÇALIŞIYORUZ.”
WHICH LEATHER?
“LEATHER IS A BY-PRODUCT OF THE
FOOD CHAIN, AND WE’RE USING THIS
BY-PRODUCT TO CREATE DURABLE
GOODS. BECAUSE WE PLACE A LOT OF
VALUE ON EVERY PIECE OF LEATHER,
WE DESIGN OUR PRODUCTS IN SUCH
A WAY THAT WE’RE ABLE TO USE
LEFTOVER PIECES. WE ARE DEFINITELY
AGAINST KILLING ANIMALS FOR THEIR
FURS OR THEIR SKINS, WHICH IS WHY
WE USE ONLY BY-PRODUCTS OF THE
FOOD CHAIN AND WHY WE WORK ONLY
WITH SUPPLIERS WHO SHARE OUR
SENSITIVITIES ON THIS ISSUE.”

+90 242 444 0 558

+90 242 444 0 558
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İzlemeden olmaz
MUST WATCH

Meg: Derinlerdeki Dehşet

Komplo

Dovlatov

Kelebekler

Megalodon cinsi dev köpek
balığının saldırı tehdidiyle
yüz yüze, dibe çökmüş bir
denizaltıda mahsur kalanları
kurtarmak için yeniden göreve
çağrılan denizci subay ve
dalgıç Jonas Taylor, bu macera
sırasında kendi korkularıyla da
yüzleşecektir. Jason Statham
ve Bingbing Li’nin başrolleri
paylaştığı ﬁlm, 10 Ağustos’ta
vizyona giriyor.

Theo James, Jacqueline Bisset
ve Ben Kingsley’in rol aldığı
ﬁlmde, Birleşmiş Milletler
temsilcisi Michael, gözlem için
gönderildiği Irak’ta, görünüşte
yardımsever bir kampanyanın
arka planındaki yolsuzlukları
ve diplomasinin karanlık
taraﬂarını keşfedecektir. Türk
oyuncu Belçim Bilgin’in de
rol aldığı ﬁlm, 31 Ağustos’ta
sinemalarda.

70’lerin Sovyet Rusya’sında
yaşayan, dergi ve gazeteler
tarafından sürekli reddedilen
yazar Sergei Dovlatov’un
hayatından altı günlük bir
kesit sunan ﬁlmde, dönemin
kültürel ve siyasi portresi
de sergileniyor. Film,
10 Ağustos’ta seyirciyle
buluşuyor.

Babalarının kendilerini
çağırmasıyla otuz yıl sonra
köylerinde bir araya gelen
üç kardeşin hikâyesini
anlatan ve Sundance Film
Festivali’nin Dünya Sineması
bölümünde Jüri Büyük
Ödülü’nü kazanan Tolga
Karaçelik imzalı ﬁlm,
3 Ağustos’ta yeniden
vizyona giriyor.

THE MEG
NAVY OFFICER AND DIVER
JONAS TAYLOR IS CALLED TO
DUTY ONCE AGAIN, THIS TIME
TO SAVE PEOPLE TRAPPED IN A
SUBMARINE THAT HAS SUNK TO
THE BOTTOM OF THE SEA AND IS
THREATENED WITH ATTACK BY A
MEGALODON, A GIANT SPECIES
OF SHARK. DURING THE COURSE
OF THIS ADVENTURE, TAYLOR
MUST FACE UP TO HIS OWN
FEARS. JASON STATHAM AND
BINGBING LI SHARE THE LEAD
ROLES IN THIS FILM, WHICH
HITS CINEMAS ON AUGUST 10.

BACKSTABBING FOR
BEGINNERS
SENT TO IRAQ AS
AN OBSERVER, UN
REPRESENTATIVE MICHAEL
UNCOVERS CORRUPTION
BEHIND AN AID CAMPAIGN AND
THE DARK SIDE OF DIPLOMACY
IN THIS FILM STARRING THEO
JAMES, JACQUELINE BISSET
AND BEN KINGSLEY. TURKISH
ACTRESS BELÇİM BİLGİN ALSO
APPEARS AMONG THE CAST
OF THIS FILM, WHICH STARTS
PLAYING IN CINEMAS ON
AUGUST 31.

DOVLATOV
THIS FILM LOOKS AT SIX
DAYS IN THE LIFE OF SERGEI
DOVLATOV, A WRITER WHO
WAS CONTINUALLY BEING
REJECTED BY MAGAZINES
AND NEWSPAPERS IN 1970S
SOVIET RUSSIA. AT THE SAME
TIME, THE FILM PAINTS A
CULTURAL AND POLITICAL
PORTRAIT OF THE PERIOD. IN
CINEMAS ON AUGUST 10.

BUTTERFLIES
THIS FILM BY TOLGA
KARAÇELİK TELLS THE STORY
OF THREE SIBLINGS WHO
MEET AGAIN AFTER 30 YEARS
WHEN THEY RETURN TO THEIR
VILLAGE AT THE BEHEST OF
THEIR FATHER. WINNER OF THE
WORLD CINEMA GRAND JURY
PRIZE AT THE SUNDANCE FILM
FESTIVAL, THE FILM IS BACK IN
CINEMAS AS OF AUGUST 3.
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ASUMAN
DA B A K :
“Hayal Ettiğim Baş ka Hi çbi r
Me slek Olmadı”
90’LI YILLARIN ORTALARINDA DİZİ SEKTÖRÜNE ADIM ATAN VE 2001 YILINDA YAYIN
HAYATINA BAŞLAYAN TATLI HAYAT DİZİSİNDE CANLANDIRDIĞI MENEKŞE KARAKTERİYLE
YILDIZI PARLAYAN BAŞARILI OYUNCU ASUMAN DABAK İLE ESKİLERDEN, YENİLERDEN,
EN ÇOK DA OYUNCULUKTAN KONUŞTUK.

“I’VE NEVER IMAGINED
DOING ANYTHING ELSE”
SHE FIRST BEGAN APPEARING IN TELEVISION SERIES IN THE MID-1990S, BUT GAINED WIDER
RECOGNITION WITH HER ROLE AS MENEKŞE IN THE SERIES TATLI HAYAT, WHICH BEGAN
AIRING IN 2001. WE SPOKE WITH THE ACCOMPLISHED ACTRESS ASUMAN DABAK ABOUT THE
PAST, THE PRESENT, AND MOST OF ALL, ABOUT ACTING.
RÖPORTAJ / INTERVIEW: SEMA USLU FOTOĞRAF/ PHOTOGRAPHY: ASUMAN DABAK ARŞİVİ / ARCHIVE
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Oyunculuk
serüveniniz nasıl
başladı?

How did you ﬁrst get
into acting?
In fact, I graduated in tourism and
hotel management, but I chose
acting instead. I began my career by
performing with amateur theatre
groups. After moving to İstanbul, like
almost everyone else, I started out
with tiny roles in television series, and
I made a place for myself in the sector.
During that time I started to work with
Tümay Özokur, my manager, who has
lent me very valuable support.

Aslında turizm ve otelcilik
mezunuyum. Bu mesleği
yapmak yerine oyuncuğu seçtim
ve kariyerime amatör gruplarla
tiyatro yaparak başladım.
İstanbul’a yerleştikten sonra,
ben de hemen herkes gibi
dizilerde ufak rollerle başlayıp
sektörde yer edindim kendime.
Devam eden dönemde
birlikte çalışmaya başladığım
menajerim Tümay Özokur’un
desteği de çok değerliydi.

What project / role would you consider to
be a “turning point” in your life?

I’d say that the turning point in
my life came with my role in Tatlı
Hayat, which began in 2001. I worked
together with outstanding actors
like Türkân Şoray, Çolpan İlhan and
Haluk Bilginer. Menekşe, the character
I played in the series, opened a new
page in my career. I had a great time
portraying that character, and I’m
indebted to her for bringing me to the
attention of the Turkish public.

Hayatınızda “dönüm noktası”
olarak gördüğünüz proje ve rol
hangisiydi?

2001 yılında başlayan ve Türkân
Şoray, Çolpan İlhan, Haluk
Bilginer gibi usta oyuncularla
birlikte rol aldığım Tatlı
Hayat dizisi hayatımın dönüm
noktası oldu diyebilirim. Bu
dizide canlandırdığım Menekşe
karakteriyle kariyerimde yeni
bir sayfa açıldı. Çok eğlenerek
ve severek oynadığım bu
karaktere, beni Türk halkı
ile buluşturduğu için ayrıca
teşekkür borçluyum.

Your new series, Ege’nin Hamsisi, started
airing last month. How is the shooting
going?

Yeni diziniz Ege’nin Hamsisi,
geçtiğimiz ay seyirciyle buluştu.
Nasıl geçiyor çekimleriniz?

Kostümlerim sebebiyle
sıcaklarla başım dertte. Ama
partnerim Nuri (yanından
hiç ayırmadığı ördeği) ile
çok eğleniyoruz! Egeli
hemşehrilerimle Karadenizli
dostlarımızın tatlı atışmalarını,
dostluklarını ve aşklarını
anlatan bu dizide, güzel ve
keyiﬂi bir ekip olduk.
Çok gülüyoruz. Ben çalışırken
keyif alabilen bir insanım.
Bu nedenle hem eğlenip hem
de çalışabiliyorum.
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“HİÇ YERİNDE DURAMAYAN, HEP
YARAMAZ, HEP FIKIR FIKIR BİR
ÇOCUKTUM.”
“I WAS ALWAYS A BOUNCY, NAUGHTY
CHILD WHO NEVER STOOD STILL.”

My costume is really giving me
problems because of the heat, but I’m
having a lot of fun with my partner,
Nuri (a duck who never leaves her
side)! We’ve put together a nice,
friendly cast for the series, which is all
about the squabbles and camaraderie
between our Black Sea and Aegean
friends. We laugh a lot. I’m someone
who can get pleasure out of work, so
I’m able to work and enjoy myself at
the same time.
Could you tell us about Fikret Gerginoğlu,
the character you play in the series?

Fikret is a typical Black Sea woman.
She’s stubborn, and she’s attached to
her family. She’s wicked enough to get
revenge on her ﬁancé by naming her
duck after him when he runs off on
her. In other words, Fikret is both very
entertaining and very emotional.
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Bu dizide canlandırdığınız karakter Fikret
Gerginoğlu’nu sizden dinleyelim.

Fikret, tam bir Karadeniz kadını.
İnatçı ve ailesine çok düşkün. Nişanlısı
tarafından terk edilince, ördeğine
nişanlısının ismini vererek intikam
alacak kadar da muzır bir kadın. Yani
Fikret son derece eğlenceli, bir o kadar
da duygusal bir karakter.
Bugüne dek birçok oyuncuyla birlikte
çalıştınız. En iyi uyumu kiminle
yakaladığınızı düşünüyorsunuz?

Kariyerim boyunca hep çok şanslı
oldum. İçinde bulunduğum ekiplerin
hepsinin kadrosuyla uyum içerisinde
çalışma şansı yakaladım. Tabii ki özel
olarak tuttuğum oyuncu arkadaşlarım
da oldu. Ama izin verin onların ismi
bende saklı kalsın!
Komedi mi dram mı diye sorsak...

Oyunculuk kariyerime dram oyuncusu
olarak başladım; herkes beni komedi
oyuncusu olarak tanıdı. Oysa ben dram
oynamaktan da büyük keyif alıyorum.
Benim için önemli olan, seveceğim bir
karakteri oynamak. Komedi ya da dram
fark etmiyor. Güzel bir dramatik rol
gelirse de seve seve oynarım.
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You’ve worked with a lot of actors at this point.
Who would you say you were able to get
along with best?

I’ve been very fortunate throughout my
career. I’ve been lucky enough to work
harmoniously with every cast I’ve been part
of. Of course, there are some actors who have
been really special for me – but, please, let me
keep their names to myself!
If we ask whether you prefer drama or comedy...

I began my acting career as a dramatic actor,
but everyone got to know me as a comic actor.
In fact, I also get a lot of enjoyment out of
acting in dramas. For me, what’s important
is playing a character I really like. It doesn’t
matter whether it’s comedy or drama. If a good
dramatic role comes along, I’ll gladly take it.
What would you say is the secret to being a good
actor?

It may sound cliché, but you need to work
hard and be a good observer. And, of course,
you need to have talent. You can’t even call
someone an actor if they don’t have talent!
But even if they’re very talented, today’s young
actors take a somewhat cavalier attitude
when it comes to investing in themselves. My
recommendation to them is that they should
invest more in themselves and work harder.

“İKİ SİNEMA
FİLMİNİN
ÇEKİMLERİNİ
YENİ BİTİRDİM.
ÖNÜMÜZDEKİ
GÜNLERDE
VİZYONA
GİRECEK.”
“WE JUST
FINISHED THE
SHOOTING ON
TWO FILMS.
THEY’LL BE OUT
IN THEATRES
VERY SOON.”

Ramada Plaza Trabzon, Turkey

Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina, Turkey

Ramada Plaza Antalya, Turkey

Join the world’s most generous hotel loyalty programme
and benefit from an exclusive member discount at over 9,000
hotels worldwide, including over 65 hotels in Turkey
Wyndham Rewards welcomes you to: Akbük, Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Edirne, Elazig, Eskisehir, Gemlik, Giresun,
Gumushane, Hendek, Iskenderun, Isparta, Istanbul, Izmir, Izmit, Kahramanmaras, Kapadokya, Kayseri, Kazdaglari, Kirsehir,
Kocaeli, Konya, Kusadasi, Malatya, Mersin, Rize, Sakarya, Soma, Tekirdag, Trabzon, Usak, Yalova

WyndhamRewards.com
© 2018 Wyndham Rewards, Inc. All rights reserved.
All Wyndham Rewards hotels are franchised by a subsidiary of Wyndham Hotels & Resorts, Inc., with certain exceptions managed or owned by an affiliate.

_ PORTRE / PORTRAIT _

İyi bir oyuncu olmanın sırrı nedir sizce?

Klişe olmakta birlikte, çok çalışmak, emek
vermek ve iyi bir gözlemci olmak. Ve de
yeteneğe sahip olmak elbette; yeteneği olmayan
bir oyuncudan bahsetmek söz konusu dahi
olamaz! Fakat şimdiki gençler çok yetenekli
olsalar da, kendilerine yatırım yapmak
konusunda biraz özensiz davranıyor. Onlara
tavsiyem, kendilerine daha fazla
yatırım yapmaları ve emek harcamaları.
Asuman Dabak’ı üç kelimeyle özetlemenizi istesek...

Dostluk, çalışmak, eğlenmek. Çünkü hayata
bir kere geliyoruz. Boş duranı Allah sevmez,
Asuman Dabak da boş durmayı hiç sevmez.
Hem eğleneceğiz hem çalışacağız. Hayatın
keyﬁni de dostlarla çıkaracağız.
Son sorumuzu bu satırları okuyan Pegasus yolcuları
için soralım; seyahat etmeyi seviyor musunuz?

Bu konuda leyleklerle yarış ediyorum
(Gülüyor). Farklı kültürlere ilgim büyük.
En son ziyaret ettiğim ülke olan Bali’nin
coğrafyasına da, kültürüne de hayran kaldım.
Henüz göremediğim çok yer var sırada ama
şimdilerde listenin başını Japonya çekiyor.

“OYUNCULUK MESLEĞİ DIŞINDA HAYAL ETTİĞİM HİÇBİR MESLEK OLMADI.
OYUNCULUK, HEM RUHUMA HEM KALBİME HEM BEYNİME HİTAP EDEN
TEK MESLEK OLDU BENİM İÇİN.”
“I NEVER IMAGINED DOING ANYTHING ELSE OTHER THAN ACTING”. FOR ME,
ACTING IS THE ONLY PROFESSION THAT APPEALED TO MY HEAD, MY HEART,
AND MY SOUL.
If we asked you to sum up Asuman Dabak in three words...

Friendship, work, fun. Because you only live once. God doesn’t look kindly on idle
folk, and neither does Asuman Dabak! I have fun, and I work. Also, I enjoy what life
has to offer together with my friends.
I’ll ask my ﬁnal question in the name of the Pegasus passengers who are reading this: Do
you enjoy travel?

I’m up there with the storks when it comes to this subject (laughs). I’m very
interested in different cultures. The last country I visited was Bali, and I was
enthralled by the landscape as well as the culture. There are a lot of countries
I haven’t been to yet, but Japan is at the top of the list of places I want to visit.
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Görmeden olmaz
MUST SEE

Bir Delinin Hatıra
Defteri
Nikolay Gogol’un toplumsal
kara mizah başyapıtı olan
eserini uyarlayan ve yöneten
Genco Erkal’ın, 50 yıl sonra
yeniden yorumlayarak
sahneye koyduğu tek kişilik
oyun, 16 Ağustos’ta Datça
Açıkhava Tiyatrosu’nda
tiyatroseverlerle buluşuyor.

DIARY OF A MADMAN
GENCO ERKAL BRINGS
A COMPLETELY NEW
INTERPRETATION TO NIKOLAY
GOGOL’S MASTERPIECE, A SOCIAL
BLACK COMEDY THAT ERKAL
FIRST STAGED 50 YEARS AGO.
ERKAL BOTH PERFORMS IN AND
DIRECTS THIS ONE-ACT PLAY,
WHICH WILL BE AT THE DATÇA
OUTDOOR THEATRE ON
AUGUST 16.
DOSTLARTIYATROSU.COM

Tamamla Bizi Ey Aşk

Bir Baba Hamlet

Deli Kadın

Ali Poyrazoğlu’nun aynı isimli
kitabından yola çıkarak yazdığı,
gönül ilişkilerinin düzeltilip
yerli yerine oturtulmasının
yöntemleri üstüne interaktif
bir güldürü olan oyunda, Ali
Poyrazoğlu, Şebnem Özinal,
Melih Ekener başrolleri
paylaşıyor. Oyun, 10 Ağustos’ta
Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda
sahneleniyor.

Şevket Çoruh ve Murat
Akkoyunlu’nun başrolleri
paylaştığı komedide, gözlerine
Shakespeare’in başyapıtı
“Hamlet”i kestiren iki cüretkâr
oyuncuyu izliyoruz. Oyun, 15
Ağustos İzmir Bostanlı Suat
Taşer Tiyatrosu’nda.

55. Sanat Yılı’nı kutlayan usta
oyuncu Ayşen Gruda, sanat
yönetmenliğini kızı Elvan
Gruda’nın yaptığı tek kişilik
güldürüsü ile 16 Ağustos’ta
Balıkesir, Ayvalık Amﬁ
Tiyatro’da.

O, LOVE, COMPLETE US
ADAPTED FOR THE STAGE FROM
ALİ POYRAZOĞLU’S BOOK OF
THE SAME NAME, “TAMAMLA
BİZİ EY AŞK (O, LOVE, COMPLETE
US) ” IS A COMEDY STARRING
ALİ POYRAZOĞLU, ŞEBNEM
ÖZİNAL AND MELİH EKENER THAT
LOOKS AT DIFFERENT WAYS OF
REVIVING FAILING ROMANTIC
RELATIONSHIPS. THE PLAY IS
BEING STAGED AT THE DENİZLİ
OUTDOOR THEATRE ON
AUGUST 10.

A “BABA” HAMLET
IN THIS COMEDY STARRING
ŞEVKET ÇORUH AND MURAT
AKOYUNLU, WE WATCH TWO
DARING ACTORS WHO HAVE
THEIR EYE’S SET ON “HAMLET”,
SHAKESPEARE’S MASTERPIECE.
THE PLAY WILL BE PERFORMED
AT THE SUAT TAŞER THEATRE IN
BOSTANLI, İZMİR ON AUGUST 15.

CRAZY WOMAN
NOW CELEBRATING HER
55TH YEAR IN ACTING, THE
MARVELLOUS AYŞEN GRUDA
WILL BE PERFORMING IN A ONEWOMAN COMEDY AT THE AYVALIK
(BALIKESİR) AMPHITHEATRE ON
AUGUST 16. HER DAUGHTER, ELVAN
GRUDA, IS THE ART DIRECTOR.

ALIPOYRAZOGLU.COM.TR
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Dnlemeden olmaz
MUST LISTEN

BODRUM YAZ KONSERLERİ

İSTANBUL HARBİYE AÇIKHAVA KONSERLERİ

Bodrum, Antik Tiyatro’daki geleneksel yaz konserlerinde
yine ünlü isimleri ağırlıyor. 4 Ağustos’ta Sıla, 12 Ağustos’ta
Sertab Erener, 17 Ağustos’ta Sibel Can, 18 Ağustos’ta Kardeş
Türküler, 20 Ağustos’ta Mabel Matiz, 21 Ağustos’ta Şevval
Sam, 22 Ağustos’ta Duman, 23 Ağustos’ta Sunay Akın &
İlhan Şeşen, 24 Ağustos’ta MFÖ, 29 Ağustos’ta Bülent Ersoy
ve 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, Bodrumlu ve Bodrum’da tatil
yapan müzikseverlerle buluşuyor.

Harbiye Açıkhava Konserleri’nin Ağustos programı
kapsamında; 2 Ağustos’ta Kenan Doğulu, 3 Ağustos’ta Mark
Eliyahu, 4 Ağustos’ta Athena, 5 Ağustos’ta Muhsin Namcu
(Mohsen Namjoo), 7 Ağustos’ta “Damdaki Kemancı”
Müzikali, 8 Ağustos’ta Edis, 9 Ağustos’ta MFÖ, 10 Ağustos’ta
Teoman, 11 Ağustos’ta Şebnem Ferah, 12 Ağustos’ta Yalın ve
15 Ağustos’ta Ferhat Göçer sahne alıyor.

BODRUM SUMMER CONCERTS
THE TRADITIONAL SUMMER CONCERTS AT THE BODRUM ANCIENT
THEATRE ARE ONCE AGAIN FEATURING BIG-NAME STARS. BODRUM
RESIDENTS AS WELL AS HOLIDAYMAKERS CAN CATCH SILA ON
AUGUST 4, SERTAB ERENER ON AUGUST 12, SİBEL CAN ON AUGUST
17, KARDEŞ TÜRKÜLER ON AUGUST 18, MABEL MATİZ ON AUGUST
20, ŞEVVAL SAM ON AUGUST 21, DUMAN ON AUGUST 22, SUNAY
AKIN & İLHAN ŞEŞEN ON AUGUST 23, MFÖ ON AUGUST 24, BÜLENT
ERSOY ON AUGUST 29, AND YILDIZ TİLBE ON AUGUST 31.

İSTANBUL HARBİYE OUTDOOR CONCERTS
TAKING THE STAGE IN AUGUST AS PART OF THE HARBİYE OPENAIR CONCERT PROGRAM ARE KENAN DOĞULU ( AUGUST 2), MARK
ELIYAHU ( AUGUST 3) , ATHENA ( AUGUST 4) , MUHSİN NAMCU
(MOHSEN NAMJOO) ( AUGUST 5) , “FIDDLER ON THE ROOF”
(AUGUST 7) , EDİS ( AUGUST 8) , MFÖ ( AUGUST 9) , TEOMAN
(AUGUST 10) , ŞEBNEM FERAH ( AUGUST 11) , YALIN ( AUGUST 12) ,
AND FERHAT GÖÇER (AUGUST 15) .

ANTIKTIYATROBODRUM.COM
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Okumadan olmaz
MUST READ

Viking Masalları

Uyuyan Güzeller

Bir zamanlar, bugünün
İzlanda ve Norveç
topraklarında yaşayan
Vikingler, soğuk ve uzun
kış günlerinde çocuklarına
savaşçı atalarının
masallarını anlatırmış.
Jennie Hall kitabında,
o zamanlar anlatılan bu
masalları “Thor aşkına!”
bir araya getirmiş! Kitabın
çevirisi Servin Sarıyer’e ait.

Stephen King, bu kez oğlu
Owen King’le birlikte
kaleme aldığı romanıyla
karşımızda. Çevirisini Esat
Ören’in yaptığı kitapta
toplumsal cinsiyet rollerinin
peşine düşen baba-oğul,
okuyucuyu tüm kadınların
uykuya dalıp “Aurora” isimli
hastalıkla uyandığı Dooling
sokaklarında yolculuğa
çıkarıyor.

VIKING TALES
ONCE UPON A TIME, IN WHAT IS
TODAY ICELAND AND NORWAY,
THE VIKINGS WOULD SPEND
THE COLD AND LONG DAYS
OF WINTER TELLING THEIR
CHILDREN TALES ABOUT THEIR
WARRIOR ANCESTORS. THIS
BOOK BY JENNIE HALL BRINGS
TOGETHER THESE TALES,
ONCE TOLD BY WANDERING
MINSTRELS, “FOR THE LOVE
OF THOR!” TRANSLATED INTO
TURKISH BY SERVİN SARIYER.

SLEEPING BEAUTIES
STEPHEN KING HAS TAKEN UP
THE PEN ONCE AGAIN, THIS TIME
TOGETHER WITH HIS SON, OWEN
KING. IN THIS BOOK, TRANSLATED
BY ESAT ÖREN, THE FATHER-SON
DUO EXAMINE GENDER ROLES,
TAKING READERS ON A JOURNEY
THROUGH THE STREETS OF
DOOLING, WHERE WOMEN ARE
AWAKENING AFTER ALL THE
WOMEN IN THE WORLD HAVE
FALLEN ASLEEP WITH A DISEASE
CALLED “AURORA”.

KARAKARGA.COM
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Calvino Albümü

Mutlu Aşk da Var!..

Gezgin masal anlatıcısı,
alegori üstadı, kelimeleri
satırlarında saklı
suskun entelektüel...
Luca Baranelli ve
Ernesto Ferreroi yayına
hazırladıkları kitapalbümde; İtalyan yazar
Italo Calvino’nun (19231985) hayatını resmediyor.
Kitabın çevirisi Neyyire
Gül Işık’a ait.

İletişim danışmanı
Özgür Aras, “Mutlu
Aşk da Var!..” ismini
verdiği onuncu
kitabında, aşka
inancını yitirmiş
ancak umut
etmeye meyilli tüm
okuyucularına,
yepyeni başlangıçların
tüyolarını veriyor.

ALBUM CALVINO
A TRAVELLING TELLER OF TALES,
A MASTER OF ALLEGORY, A
SILENT INTELLECTUAL HIDDEN
IN HIS WORDS... PREPARED FOR
PUBLICATION BY LUCA BARANELLI
AND ERNESTO FERREROI, THIS
BOOK-ALBUM DEPICTS THE LIFE
OF THE ITALIAN WRITER ITALO
CALVINO (1923-1985) THROUGH
TEXTS, ANECDOTES, LETTERS
AND PHOTOGRAPHS. THE
TURKISH TRANSLATION COMES
FROM NEYYİRE GÜL IŞIK.

THERE’S HAPPY LOVE,
TOO!..
THIS 10TH BOOK FROM
PR MANAGER ÖZGÜR ARAS
GIVES READERS WHO ARE
STILL INCLINED TOWARDS
HOPE DESPITE HAVING
LOST THEIR FAITH IN LOVE
SOME TIPS AS TO HOW
THEY CAN MAKE A BRANDNEW START.

YKYKULTUR.COM.TR

INKILAP.COM

YENİ MEZUNLAR İLK İŞ DENEYİMİNİ
“İLK FIRSAT ” İLE ELDE EDİYOR!
N E W U N I V E R S I T Y G R A D UAT E S G E T T H E I R “ F I R ST C H A N C E ” !
İlk işini bulmak, özellikle az bilinen üniversitelerden yeni
mezun olanlar için oldukça zor bir süreç. Esas Sosyal,
5 Eylül itibarıyla yeni mezun gençler için başvuruları kabul
etmeye başlıyor.

School to work transition is a big challenge for new university
graduates; especially for those from universities less known by
employers. As of September 5, the application period for
First Change will begin for new university graduates.

Şevket Sabancı ve ailesinin sosyal yatırımlarını yöneten, Emine Sabancı
Kamışlı’nın Başkanlığı’nı yaptığı Esas Sosyal, ilk yatırımlarını genç işsizliği
alanında gerçekleştiriyor. Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği İlk
Fırsat Programı, yeni mezunlara sivil toplum kuruluşlarında (STK) bir yıl
tam zamanlı çalışma imkânı sağlıyor; İlk Fırsat Akademisi ile mentorluk
ve eğitim desteği veriyor. Esas Sosyal, gençlerin tüm maaş giderlerini
STK’lara hibe ediyor ve eğitim masraﬂarını karşılıyor.

The First Chance Program was developed by Esas Social,
which manages the social investments of Şevket Sabancı and
his family and led by Chair Ms. Emine Sabancı Kamışlı. The
program helps new university graduates transition from
school-to-work by placing them in full time positions in nongovernmental organisations (NGOs) for one year and
covering annual salary costs.

İki yıldır düzenli yapılan sosyal etki analizlerinde, iş başı deneyiminin
katkıları 5 üzerinden değerlendirildiğinde; katılımcılar ortalama 4,2, STK
yöneticileriyse 4,5 olarak puanlıyor. Gençler özgüvenlerinin ve istihdam
edilebilirliklerinin önemli oranda arttığını belirtiyor. Analizlere göre,
katılımcılar ve yöneticiler en büyük gelişimin sözlü iletişim, çatışma
yönetimi, beden dili kullanımı, iş süreçleri ve ilişki yönetimi, soru sorma,
takım çalışması ve etkili karar verme becerilerinde olduğunu söylüyor.

Based on the last two years’ social impact analysis, participants and NGO
managers report signiﬁcant increase in on-the-job skills and competencies
(respectively 4,2 and 4,5 out of 5). Youth share that their self-esteem and
employability have increased substantially. According to the analysis, both
participants and managers stated that the most signiﬁcant improvement
regarding skills have seen in verbal communication, relationship
management, team work and decision making.

5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında, başvuruların kabulüne başlanacak olan
2019 İlk Fırsat Programı için adayların; Türkiye’deki devlet üniversitelerinden
2017 Haziran tarihinde ve sonrasında en az 2,5 ortalama ile mezun olmuş
ve İlk Fırsat’a başvuru tarihinden önce 20 yaşından gün almış,
25 yaşından gün almamış ve daha önce tam zamanlı olarak çalışmamış
olması gerekiyor.

Applications for the First Chance Program-2019 will be
accepted between 5th September and 5th October. Applicants
must have graduated from university at least one year ago from
the date of application with a minimum GPA of 2,5/4,0 and no prior
full-time employment experience, not younger than 20, not older
than 25.

2018 katılımcılarına*, programa başvuracak adaylara başarılı bir seçme ve
değerlendirme süreci geçirmeleri için ne yapmaları gerektiği konusunda
önerilerini sorduk.

We asked 2018 participants* what they recommend
candidates for a successful selection and evaluation
process

Gökçe Özer
Programa Başvuracak Adaylar için Öneri:
“Mülakatta kendilerini doğru ifade etsinler ve
içten olsunlar. Kendilerine olan güvenlerini
asla kaybetmesinler. Hayatlarındaki
her deneyimi bir kazanım olarak
değerlendirsinler.”
2016’da Kocaeli Üniversitesi’nden mezun
olan Gökçe Özer, İlk Fırsat kapsamında
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda Kurumsal
İletişim Uzmanı olarak çalışıyor. Programı
Aralık 2018’de tamamlayacak.

Halil Yağcıoğlu
Programa Başvuracak Adaylar için
Öneri: “Başvuracakları kurumu
araştırsınlar, çalışmak istedikleri
alanı tercih edip bireysel istekleri
doğrultusunda seçim yapsınlar.”
2017’de Akdeniz Üniversitesi’nden
mezun olan Halil Yağcıoğlu, İlk
Fırsat kapsamında Genç Hayat
Vakfı’nda Muhasebe ve İdari İşler
Uzmanı olarak çalışıyor. Programı
Aralık 2018’de tamamlayacak.

Tips for Programme Candidates: “They should express themselves
correctly and be sincere during the interview. They should never lose
their self-confidence. They should regard every experience in their
lives as a gain.”

Tips for Programme Candidates: “They should research the
institution they will apply, choose the area they want to work
and they should make choices according to their
personal preferences”

Gökçe Özer graduated from Kocaeli University in 2016. As a First
Chance participant, she works at the Turkish Education Volunteers
Foundation as a Corporate Communications Assistant and will
complete the program in December 2018.

Halil Yağcıoğlu graduated from Akdeniz University in 2017. As a First
Chance participant, he works at the Youth Lives Foundation as an
Accounting and Operations Assistant and will complete the program in
December 2018.

For all 2018 participants: www.ilkfirsat.org/en/katilimcilar/2018
Tüm 2018 katılımcıları için: www.ilkfirsat.org/tr/katilimcilar/2018
Daha fazla bilgi için / For more please contact info@esassosyal.org / bilgi@ilkfrsat.org www.linkedin.com/company/esas-sosyal/
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_ HABER / NEWS _

Pegasus’a İk Uluslararası Ödül
Pegasus, İngiltere'nin insan kaynakları alanında en prestijli
organizasyonlarından HR Excellence Awards 2018 yarışmasında,
“Denizaşırı Başvurular Arasından Seçilen En İyi İK Stratejisi”
kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Pegasus, HR
Excellence Awards’a, değişen iş ve pazar dinamikleri karşısında
hayata geçirdiği organizasyonu yeniden yapılandırma süreçleri;
kariyer mimarisi ve yetenek yönetimi çalışmaları; yedekleme
planları; eğitim, gelişim ve çalışan bağlılığı faaliyetleriyle
başvuruda bulunmuştu.

PEGASUS GARNERS TWO
INTERNATIONAL AWARDS
PEGASUS ACHIEVED A GREAT SUCCESS BY BECOMING
THE WINNER IN THE CATEGORY OF “BEST HR STRATEGY”
SELECTED AMONG THE “OVERSEAS APPLICANTS” IN
THE HR EXCELLENCE AWARDS 2018, COMPETITION OF
ENGLAND’S MOST PRESTIGIOUS ORGANISATIONS IN THE
FIELD OF HUMAN RESOURCES. IN ITS APPLICATION TO
THE HR EXCELLENCE AWARDS, PEGASUS EMPHASIZED ITS
PROCESS OF RESTRUCTURING THE ORGANISATION IN THE
FACE OF CHANGING BUSINESS AND MARKETING DYNAMICS;
ITS CAREER ARCHITECTURE AND TALENT-MANAGEMENT
ACTIVITIES; ITS SUBSTITUTION PLANS; AND ITS
TRAINING, DEVELOPMENT AND EMPLOYEE COMMITMENT
ACTIVITIES.

Pegasus bir diğer birincilik ödülünü ise İK alanında en prestijli
uluslararası ödül programlarından biri olan The Peer Awards For
Excellence’da kazandı. Başvuruların “etkili, inovatif ve ilham veren”
olmak üzere üç temel kriterle değerlendirildiği The Peer Awards
kapsamında Pegasus, “İnsan ve Performans Yönetimi” kategorisinde
“Değişimi En Etkili Yöneten Şirket” ödülüne layık görüldü.

PEGASUS ALSO WON THE FIRST PLACE AT THE PEER
AWARDS PROGRAMS IN THE FIELD OF HR. PEGASUS WAS
DEEMED WORTHY OF THE “COMPANY TO MOST EFFECTIVELY
MANAGE CHANGE” IN THE “PEOPLE AND PERFORMANCE
MANAGEMENT” CATEGORY OF THE PEER AWARDS’, WHICH
JUDGES APPLICATIONS BASED ON THREE MAIN CRITERIA:
“EFFICACY, INNOVATION, AND INSPIRATION”.

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur
konuyla ilgili olarak; “İnovasyonun, gelişen ve hızla değişen
dünyada birçok şirket için olduğu gibi Pegasus için de rekabet
üstünlüğü sağlayabilmenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz. Bu
işin doğasında mevcut düşünme sistemimizi ve alışkanlıklarımızı
zorlama yatıyor. Çeşitlilik ilkesini de insan kaynakları
stratejilerimizi belirlerken etkin kullanmamız bize dinamik ve
başarılı bir organizasyon sağlıyor” dedi.

PEGASUS AIRLINES DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
DİLARA OĞUR STATED THAT, “IN A DEVELOPING AND
RAPIDLY CHANGING WORLD, WE AS PEGASUS, BELIEVE
THAT INNOVATION IS THE MOST EFFECTIVE WAY TO STAY
ABOVE THE COMPETITION, AS FOR MANY OTHER COMPANIES.
CHALLENGING THE EXISTING SYSTEMS OF THOUGHT
AND ROUTINES LIES IN THE NATURE OF THIS BUSINESS.
IN DEFINING OUR HUMAN RESOURCES STRATEGIES,
OUR ABILITY TO EFFECTIVELY USE THE PRINCIPAL OF
VARIETY ALLOWS US TO BE A DYNAMIC AND SUCCESSFUL
ORGANISATION.”

FLYPGS.COM

66 Pegasus _ Ağustos / August 2018

FLYPGS.COM

_ HABER / NEWS _

Pegasus’un uçuş programı Pegasus Plus artık:

“Pegasus BolBol”
Uygulamaya koyulan yeni uçuş
programı “Pegasus BolBol” ile
misaﬁrler artık “bol bol” puan
kazanma şansına sahip oluyor.
Program kapsamında her 100 TL’lik
uçak bileti harcamasına
100 BolPuan, yurt içi online checkin işlemlerinde 250 BolPuan, yurt
dışı online check-in işlemlerinde ise
500 BolPuan kazanılıyor. Misaﬁrler,
biletlerini ve ek hizmetlerini
puanları ile satın alabilirken
isterlerse vergi ve hizmet bedellerini
de puanları ile ödeyebiliyor.
Ayrıca ING Pegasus BolBol kredi
kartı ile yapılan alışverişlerde ve
Budget, Avis, Rocketmiles'tan
yapılan harcamalarda da BolPuan
kazanılabiliyor.
Üyeler, ING Pegasus BolBol
Premium Kart ile 100 TL
harcamaya 50 BolPuan, ING
Pegasus BolBol Classic Kart ile
100 TL harcamaya 20 BolPuan,
Budget ve Avis’ten yapılacak araç
kiralamalarında 500 BolPuan,
Rocketmiles’tan yapılacak otel
rezervasyonlarından ise 15 bine
varan BolPuan kazanabiliyor.
Pegasus BolBol’dan herhangi bir
ﬁziksel kart taşıma zorunluluğu
olmadan, sadece cep telefonu
numarası ile yararlanılabiliyor.
Program dönüşümü sonrası
mevcut Pegasus Plus üyeleri
otomatik olarak Pegasus BolBol
üyesi oluyor ve hesaplarındaki
toplam UçuşPuanlar BolPuan’a
çevrilerek üyeliklerini devam
ettirebiliyor. Üyeler, Pegasus’un
web ve mobil kanallarına BolBol
hesaplarıyla giriş yapıp uçuşları
arattırdıktan sonra karşılarına çıkan
BolPuan seçeneğini işaretleyerek
biletlerini BolPuan ile alabiliyor.
FLYPGS.COM/BOLBOL
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PEGASUS
HAVA YOLLARI,
MİSAFİRLERİNİN
“BOL BOL” PUAN
KAZANMASINA
OLANAK
SAĞLAYAN YENİ
UÇUŞ PROGRAMI
PEGASUS
BOLBOL’U
UYGULAMAYA
ALDI.
PEGASUS
AIRLINES HAS
INTRODUCED
PEGASUS BOLBOL,
THE NEW LOYALTY
PROGRAM THAT
LETS GUESTS
EARN LOTS OF
POINTS.

PEGASUS' FLIGHT PROGRAM PEGASUS PLUS IS NOW:

“PEGASUS BOLBOL”
THE NEW “PEGASUS BOLBOL” LOYALTY
PROGRAM BEING IMPLEMENTED BY PEGASUS
LETS GUESTS EARN LOTS OF POINTS. AS
PART OF THE PROGRAM, 100 BOLPOINTS
ARE AWARDED WITH THE PURCHASE OF A
FLIGHT TICKET WORTH 100TL, 250 BOLPOINTS
WITH DOMESTIC ONLINE CHECK-IN, AND 500
BOLPOINTS WITH INTERNATIONAL ONLINE
CHECK-IN. GUESTS CAN USE THESE POINTS TO
PURCHASE ADDITIONAL SERVICES AND TO PAY
FOR TICKETS, INCLUDING TAXES AND SERVICE
CHARGES. POINTS ARE ALSO AWARDED WHEN
YOU SHOP WITH ING BOLBOL CREDIT CARD OR
MAKE PURCHASES FROM PROGRAM PARTNERS
BUDGET, AVIS, AND ROCKETMILES.
YOU CAN EARN 50 BOLPOINTS WITH
PURCHASES OF 100 TL MADE USING THE
ING BOLBOL PREMIUM CARD AND 20 BOLPOINTS

WITH PURCHASES OF 100 TL MADE USING THE
ING BOLBOL CLASSIC CARD. YOU CAN ALSO EARN
500 BOLPOINTS WHEN YOU RENT A CAR FROM
BUDGET&AVIS AND UP TO 15,000 BOLPOINTS
WHEN YOU MAKE HOTEL RESERVATIONS USING
ROCKETMILES. PEGASUS BOLBOL MEMBERS
JUST USE THEIR MOBILE PHONE NUMBER, SO
THERE’S NO NEED TO CARRY A MEMBERSHIP
CARD. PEGASUS PLUS MEMBERS WILL
AUTOMATICALLY BE GIVEN PEGASUS BOLBOL
MEMBERSHIP, AND THE FLIGHTPOINTS IN THEIR
ACCOUNT WILL BE TURNED INTO BOLPOINTS
SO THEIR MEMBERSHIP CAN BE MAINTAINED.
MEMBERS CAN USE THEIR POINTS BY LOGGING
IN AND CHOOSING THE BOLPOINTS OPTION
WHILE SEARCHING THEIR FLIGHTS ON PEGASUS
WEBSITE OR MOBILE CHANNELS.
FLYPGS.COM/BOLBOL

_ TANITIM / SPECIAL FEATURE _
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TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

Eşsiz doğanın peşinde: Doğu Karadeniz...
IN PURSUIT OF A UNIQUE NATURE: THE EASTERN BLACK SEA...

travel

_ SEYAHAT / TRAVEL _

E ŞSİZ DOĞANIN PE ŞİNDE

DOĞU
TRABZON’UN SAKLI MANASTIRLARINDAN BAŞLAYIP
RİZE’NİN EL DEĞMEMİŞ YAYLALARINA UZANAN
MUHTEŞEM BİR YOLCULUKLA DOĞU KARADENİZ’İN EN
ÖZEL MEKÂNLARINI, RENKLİ SİMALARINI, RUHUNUZU
VE BEDENİNİZİ YENİLEYECEK DOĞAL ALANLARINI
KEŞFEDEBİLİRSİNİZ.
YAZI / TEXT MELİH USLU FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHY HAKAN ÇOKGEZEN
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KARADENİZ

IN PURSUIT OF A UNIQUE NATURE

THE EASTERN BLACK SEA
TAKE A FANTASTIC JOURNEY TO DISCOVER THE SPECIAL PLACES, COLOURFUL
FACADES, AND SPIRITUALLY AND PHYSICALLY REJUVENATING NATURE OF THE
EASTERN BLACK SEA, FROM THE HIDDEN MONASTERIES OF TRABZON TO THE
VIRGIN HIGHLANDS OF RİZE.
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_ SEYAHAT / TRAVEL _

TRABZON’A
GELMİŞKEN
AYASOFYA
MÜZESİ’Nİ
ZİYARET
ETMEDEN
DÖNMEYİN.
WHEN YOU’RE
IN TRABZON,
DON’T COME
BACK WITHOUT
VISITING HAGIA
SOPHIA MUSEUM.

U

çağımız denizin üzerinden
yavaş yavaş alçalırken,
Karadeniz’in koyu
maviliğinin hemen yanı
başındaki yamaçlara
yayılan Trabzon şehri
gözlerimizin önüne
seriliyor. Bölgenin havası
da insanları gibi coşkulu; iniş sırasında
yağmaya başlayan sert yağmurun bir anda
yerini neşeli bir yaz güneşine bıraktığını
görüyoruz havalimanından çıkışta. Biz
de bir otomobil kiralayıp keyiﬂe şehrin
kalbine doğru yola koyuluyoruz. Daha
çok yolumuz var; bu seferlik Trabzon’da
çok kalamayacağız. Ancak, buraya kadar
gelmişken Ayasofya Müzesi’ni de ziyaret
etmeden yola çıkmayalım diyoruz. Renkli
duvar freskleri ve süslü taç kapılarıyla
dikkat çeken ve 52 yılın ardından, 2013
Haziran’ında cami olarak yeniden ibadete
açılan Ayasofya’ya yaptığımız kısa ziyaretin
ardından, mistik manastırlara ev sahipliği
yapan Zigana Vadisi’nin sırlarına kulak
vermek üzere, ormanlarla kaplı zirvelere
doğru yola çıkıyoruz.
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A

s our plane slowly descends over the water,
spread out before our eyes lies the province
of Trabzon, with its sprawling mountain
peaks set right next to the deep blue of the
Black Sea. The weather of the region is lively,
like its residents, and as we leave the airport,
we ﬁnd that the hard rain that had begun to
fall during our descent has been replaced by
the pleasant, summer sun. We go ahead and rent a car and
head straight for the heart of the city. We won’t spend much
time here, as we’ve got a long road in front of us. However,
since we’ve come this far, we decide to go ahead and visit the
Hagia Sophia. Re-opened as a mosque in June 2013 after having been closed for 52 years, it is ﬁlled with colourful frescos
and ornamental entranceways that are quite striking. We pay
a short visit, and then take off through the forested mountain
peaks in order to reach the home of mystical monasteries, the
Zigana Valley, whose secrets we can’t wait to discover.

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
TRABZON’A
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 139,99
TL’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
TRABZON FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
139.99 TL.

_ SEYAHAT / TRAVEL _

ORMAN YOLUNDA
Trabzon’dan Maçka’ya 29 kilometre
yolumuz var. Yolda, Kiremitli Köyü’nün
yedi kilometre batısında, çam
ormanları arasında beyaz bir at başı
gibi yükselen Vazelon Manastırı’na
uğruyoruz. İlk bakışta bir Orta Çağ
şatosunu anımsatan bu görkemli yapı,
“Yahya Manastırı” olarak da biliniyor.
Manastır, ilk olarak MS 270-317 yılları
arasında, “Dağın Gözü” adı verilen bir
mağaranın hemen önüne inşa edilmiş.
Zaman içinde gelişip katman katman
büyüyen Vazelon Manastırı, 19. yüzyılda
inşa edilen kilise ve keşiş odalarıyla
daha da genişlemiş. Manastırın dokuz
kilometre kuzeyinde bulunan, değerli
fresklerle bezeli şapel ise 15. yüzyıla
tarihleniyor ve ana yapının erken
dönem eklentilerinden biri olduğu
düşünülüyor.
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İLK BAKIŞTA BİR ORTA ÇAĞ ŞATOSUNU ANIMSATAN VAZELON MANASTIRI, “YAHYA
MANASTIRI” OLARAK DA BİLİNİYOR.
AT FIRST GLANCE, THE VAZELON MONASTERY, ALSO KNOWN AS THE “MONASTERY OF
JONAS,” BRINGS TO MIND A MEDIEVAL CHATEAU.

ON THE MOUNTAIN ROADS
It’s 29 km from Trabzon to Maçka. On the way, about 7 km
west of Kiremitli Village, we pass by the Vazelon Monatery,
which resembles the head of a white horse rising above the
pine trees. At ﬁrst glance, the monastery, also known as the
“Monastery of Jonas,” brings to mind a Medieval chateau.
It was originally constructed between the years 270-317 at
the entrance of a cave called the “Dağın Gözü (Eye of the
Mountain)”. The Vazelon Monastery grew in stages over
time, and in the 19th century, it was expanded further to
include a church and monks’ quarters. Just 9 km north
of the monastery is a chapel that is thought to be one of
the earlier additions to the complex. The valuable frescos
decorating its walls date from the 15th century.

_ SEYAHAT / TRAVEL _
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SÜMELA
MANASTIRI’NA
ULAŞMAK
İÇİN DARACIK
PATİKALARDAN
1200 METRE
TIRMANMAK
GEREKİYOR.
TO REACH
SÜMELA
MONASTERY,
YOU NEED TO
CLIMB 1200
METERS ON A
NARROW TRAIL.

Vazelon Manastırı’ndan ayrılıp Coşandere’nin
gürül gürül çağlayan sularını yanımıza alarak,
Maçka Altındere’ye doğru yolumuza devam
ediyoruz. Sümela Manastırı’nın da içinde
yer aldığı Altındere Millî Parkı’nda aracımızı
park edip daracık patikalardan 1200 metre
yükseklikteki manastıra doğru tırmanmaya
başlıyoruz. Yoğun nemli bir havada yaptığımız
yarım saatlik zorlu bir yürüyüşün sonunda,
bulutların arasından belli belirsiz seçilen
Sümela, Karadağ’ın içine oyulmuş gerçeküstü
bir kenti andırıyor. İlk inşa tarihi 4. yüzyıla
kadar uzanan manastır, 18. yüzyıla dek
aralıklarla büyütülerek bugünkü görkemli
görünümüne kavuşmuş. Önde peş peşe
sıralanmış, en büyüğü dört katlı, beş büyük bina
ile arkasına gizlenmiş irili ufaklı yapılardan
oluşan bu büyük manastır kompleksinde
şapeller, kiliseler, çeşmeler, mutfaklar,
kütüphaneler ve çok sayıda keşiş odası yer
alıyor. Sümela’nın bazı hücrelerinin tavan ve
duvarları, 4. ila 15. yüzyıllar arasına tarihlenen
ve dönemler arasındaki üslup farkının
izlenebildiği dört kat, renkli fresklerle bezeli.

01,,-616<0-57=6<)16;
We leave the Vazelon Monastery and follow
the booming waters of the Çoşan River on
our way to Maçka Altındere. We leave our
car at the Altındere National Park, and we
begin climbing the narrow trail to the Sümela
Monastery, which is located inside the park at
an altitude of 1,200 meters. The thick, moist
air makes it a difficult half-hour climb, at the
end of which lies Sümela, barely discernible
among the clouds. It has the feeling of a surrealistic city that has been carved into the black
mountains of Karadağ. The original structure
of the monastery goes back to the 4th century,
but it reached its present-day grandeur as a
result of enlargements carried out on and off
until the 18th century. At the front of this large
monastery complex is a row of ﬁve buildings,
the largest of which is four stories tall. Hidden
behind these buildings are other structures
of various sizes, including chapels, churches,
fountains, refectories, libraries and numerous
monks’ cells. The walls and ceilings of some
of these cells are covered in colourful frescos
up to four stories in height. The styles of the
frescos vary according to their dates, which
range from the 4th–15th centuries.
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_ SEYAHAT / TRAVEL _
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STRAIGHT TO THE TOP

Bulutların kıyısında devam eden rotamızı, Sümela’nın
ardından “yaylalar diyarı” Rize’ye çeviriyoruz. Çamlıhemşin’e
ulaştığımızda vadiler iyice sarplaşıp orman dokusu sıklaşıyor.
Doğu Karadeniz’i besleyen en önemli akarsularımızdan Fırtına
Deresi, Kaçkar Dağları’nın Karadeniz’e bakan yamaçlarındaki
derelerin birleşmesi ile oluşmuş. Rize’nin Ardeşen ilçesinin
batısından Karadeniz’e dökülen, yaklaşık 57 kilometrelik
uzunluğa sahip Fırtına Deresi, üzerine kurulu tarihi taş kemer
köprülerle eşsiz bir manzaraya sahip. Bazı bölümleri rafting için
son derece elverişli olan akarsuyun kıyıları ve çevresi de yürüyüş
parkurlarıyla dolu. Kaçkar Dağları Millî Parkı’nın girişinde
koruyucu bir anıt gibi yükselen Zilkale ise Fırtına Vadisi’nin
benzersiz güzelliğini, esrarlı görünümüyle tamamlıyor. Geçmişte
Komnenos Krallığı’nın (1204-1461) yol üstü karakolu olan bu
ilginç kalenin hemen ardında, uçsuz bucaksız bir doğa şöleni
karşılıyor bizi. 600’e yakını endemik olmak üzere 2000’den
fazla bitki türüne ev sahipliği yapan millî park, aynı zamanda
yüzlerce kuş türünün de barınağı. Yazın sıcağını hissettirmeden
sunduğu doğal tazelikle ruhumuzu ve bedenimizi yenileyen bu
yeşil denizde bol bol oksijen depolayıp tekrar yollara düşüyoruz.

Our route continues along the edge of the clouds, as we turn our
backs on Sümela and make our way towards Rize, the “land of the
highlands”. As we near Çamlıhemşin, the valleys become much
steeper and the land more forested. The streams along the slopes
of the Kaçkar Mountains that overlook the Black Sea come together to form the Fırtına River, one of the most important rivers in
the Eastern Black Sea region. Situated in Rize’s Ardeşen District,
the Fırtına River ﬂows for close to 57 kilometres and is crossed by
historic, arch-shaped stone bridges. The views here are exquisite.
Some sections are ﬁlled with rushing rivers perfect for rafting and
with marked walking trails. At the entrance of the Kaçkar Mountains
National Park, the Zilkale castle rises like a protective monument, its
uncanny appearance capping the unique beauty of the Fırtına Valley.
This interesting castle was once used as an outpost. Behind it lies an
endless celebration of nature spread out before us. The national park
is home to more than 2,000 species of ﬂora, including around 600
that are endemic, and hundreds of species of birds. We ﬁll ourselves
up with oxygen in this sea of green, renewing ourselves body and soul
on the nature it offers us, and then head out on the road again before
we feel the summer heat.
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SETUR MARİNAS İLE
300 GÜN ÜCRETSİZ!
SETUR MARINAS
WITH 300 DAYS FREE!
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Yalova

Herhangi bir Setur Marinası’na yıllık bağlanın,
her Setur Marinası’nda 30’ar gün,
toplamda 300 gün ücretsiz konaklayın.
Midilli
Üstelik sonraki 60 gün %50 indirimli! *
Connect to any Setur Marinas annually,
stay free for 30 days in total at any
Setur Marinas for 300 days.
Plus 50% discount for the next 60 days! *
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* Rezervasyon şartı aranır. Setur Marinas kampanya süre ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
* Booking conditions are sought. Setur Marinas reserves the right to change the terms and conditions of the campaign.

Antalya
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FENERBAHÇE & KALAMIŞ 0 216 346 23 46 | YALOVA 0 226 813 19 19 | AYVALIK 0 266 312 26 96 | MİDİLLİ +30 22510 54000 | ÇEŞME ALTINYUNUS 0 232 723 14 34
KUŞADASI 0 256 618 14 60 | GÖKOVA ÖREN 0 252 532 33 61 MARMARİS NETSEL 0 252 412 27 08 | KAŞ 0 242 836 37 00 | FİNİKE 0 242 855 50 30 | ANTALYA 0 242 259 32 59

www.seturmarinas.com

seturmarinas

0216 346 23 46

_ SEYAHAT / TRAVEL _
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Artık Rize’nin dillere destan
yaylalarına iyice yaklaştık.
Uzaklardan gelen horon
sesleri, yaz aylarında yörede
sıkça düzenlenen neşeli yayla
şenliklerine işaret ediyor.
Koyu bir yeşil dokunun
kıyısında ilerlerken yolumuza
eşlik eden tarihi ahşap ve
taş köprüler de fotoğraf
karelerimizi şenlendiriyor.
Çamlıhemşin sınırları
içerisindeki Şenyuva Köprüsü
bunlardan sadece biri.

THE CALL OF THE
*)/818-;
We’ve almost arrived at the legendary highlands of Rize. The
far-off sound of bagpipes are a
sign of the frequent festivities
that take place in the region
during summer. As we make
our way to the dark green fabric of the shoreline, our route is
joined by historic wooden and
stone bridges that enliven our
snapshots. The Şenyuva Bridge
in the district of Çamlıhemşin
is just one of them.

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNİN BATISINDAN KARADENİZ’E DÖKÜLEN, YAKLAŞIK 57
KİLOMETRELİK UZUNLUĞA SAHİP FIRTINA DERESİ, ÜZERİNE KURULU TARİHİ KEMER
KÖPRÜLERLE EŞSİZ BİR MANZARAYA SAHİP. BAZI BÖLÜMLERİ RAFTİNG İÇİN SON DERECE
ELVERİŞLİ OLAN AKARSUYUN KIYILARI VE ÇEVRESİ DE YÜRÜYÜŞ PARKURLARIYLA DOLU.
SITUATED IN RİZE’S ARDEŞEN DISTRICT, THE FIRTINA RIVER FLOWS FOR CLOSE TO 57
KILOMETRES AND IS CROSSED BY HISTORIC, ARCH-SHAPED STONE BRIDGES. THE VIEWS
HERE ARE EXQUISITE. SOME SECTIONS ARE FILLED WITH RUSHING RIVERS PERFECT FOR
RAFTING AND WITH MARKED WALKING TRAILS.

FASULYE TURŞUSU, MIHLAMA…
Bilen bilir; mısır (koliva) çorbası, mısır ekmeği, fasulye
turşusu kavurması, kıymalı, peynirli ve sade olarak
pişirilen pide, kahvaltılık yayla peyniri ve güveçte
sütlaç, Karadeniz sofralarının baş tacı lezzetleridir.
Mıhlama ise başta Rize ve Trabzon olmak üzere hemen
tüm Doğu Karadeniz mutfağının olmazsa olmazıdır.
Mıhlama; yuvarlak, yassı, yağsız, tuzlu ve sert yöresel
peynirin küçük parçalar hâlinde doğranarak önce
bir süre suda bekletilmesi, ardından tereyağında
kavrulmuş mısır unu üzerine katılıp muhallebi
kıvamına gelene kadar karıştırılmasıyla hazırlanıyor.
Bu lezzetin, daha tuzlu ve uzamayan Sürmene ya
da kurut gibi yerel peynirlerle yapılanına da kuymak
deniyor. Yöre yemeklerinin en önemli tamamlayıcısı
Rize çayı ise kokusu ve rengiyle dünyaca ünlü;
tanımayanı yok desek yeridir.
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BEAN PICKLE, MIHLAMA
Anyone who is familiar with Karadeniz cuisine knows the best
dishes include corn soup (koliva), corn bread, sautéed pickled
beans, pide (plain, or baked with ground meat or cheese),
cheese from the highlands (for breakfast) and baked rice
pudding. And then there’s mıhlama, a staple of Eastern Black
Sea cuisine, especially in Rize and Trabzon. Mıhlama is made
using a hard, round, flat, fat-free, salty local variety of cheese.
The cheese is shredded and then soaked in water before being
added to a roux of corn flour sautéed in butter and then stirred
until it reaches a pudding-like consistency. This delicious dish
is also made with Sürmene, a salty cheese that doesn’t melt,
or some other dry local cheese, such as kurut, in which case
it is called kuymak. And there probably isn’t anyone in the
world who hasn’t heard of Rize tea, whose aroma and colour is
known all over the world, and which is the most important item
required to make a local meal complete.

_ SEYAHAT / TRAVEL _

Kaçkarlar’ın yüksek kesimlerine çıktıkça, sık
çam ormanları ve geniş yaylalar kuşatıyor
bizi. Dilek (Tatos) Dağı’nın eteklerindeki şirin
yerleşimlerden biri olan Çatköy’de, yayla rotaları
ikiye ayrılıyor: Sağa ayrılan kanat Çiçekli, Baş
ve Hacıvanak yaylalarına; diğer kanat ise Elevit,
Trovit, Palovit, Amlakit, Kavrun, Hazindak
ve Samistal yaylalarına uzanıyor. Fırtına
Vadisi’nin derinliklerindeki Kito (Gito) Yaylası
ise Çamlıhemşin’in en güzel yaylarından biri.
Yükseklerde tanıştığımız Mehmet Ali Bey, bize
yayla balının onlarca şifasını anlatıyor uzun
uzun. Karşılaşıp sohbet ettiğimiz yerel halkın
hemen tüm üyeleri de, tulum eşliğinde horon
tepmek üzere, yayla şenliklerine davet ediyor
bizi.
Pokut Yaylası, yörenin hazinelerinden bir diğeri.
Kaçkar Dağları’nın muhteşem manzaralarını
sunan 2100 metre yükseklikteki bu yaylada,
açık havalarda karşıdaki Tatar Dağları ile doğu
yönündeki Altıparmak ve Kemerli zirveleri
net bir biçimde seçilebiliyor. Pokut Yaylası’nda
her yer yemyeşil ama hava hemen her zaman
sürprizli. Asırlık yayla evleri ise, yerel mimarinin
geçmişten taşıdığı zarafete bürülü. Yontma
taşlardan yapılmış ocakları, ahşap pervazları ve
sac çatılarıyla özgün bir görünüme sahip Pokut
evleri, iki-üç oda, mutfak ve “maran” denilen
yiyecek ambarlarından oluşuyor.

As we climb up to the heights of the Kaçkar Mountains, we are surrounded by
thick pine forests and vast highlands. The road forks at Çatköy, a cute little village
at the base of the Tatos Mountains, with the Çiçekli, Baş and Hacıvanak Highlands towards the right and the Elevit, Trovit, Palovit, Amlakit, Kavrun, Hazindak
and Samistal Highlands to the left. Nestled deep in the Fırtına Valley are the Gito
Highlands, which are among Çamlıhemşin’s most beautiful. Up towards the top
we run into Mehmet Ali Bey, who explains at great length the curative powers of
the highland honey, and almost each and every one of the locals who we meet and
engage in conversation invite us to a highland festival to dance the horon to the
sound of bagpipes.
The Pokut Highlands are another local treasure. On a clear day, the Tatar Mountains, with the Altıparmak and Kemerli peaks to the east, are clearly discernible
from these highlands, which, at 2,100 metres, present magniﬁcent views of the
Kaçkars. Everywhere in the Pokut Highlands is a bright emerald green, but the
weather here will almost always surprise you. The century-old highland houses are
awash with the grace of the past reﬂected in the local architecture. Carved stone
hearths, wooden shutters and metal roofs give a unique look to the houses of Pokut,
which are comprised of two to three rooms and “maran”, or food pantries.
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<m4/ʈ*ʈ
Kaçkar Dağları Millî
Parkı içerisindeki Palovit
Şelalesi, Rize’nin debisi en
yüksek şelalelerinden biri.
Çamlıhemşin-Çat yolunun
19. kilometresindeki
çeşmeden sola ayrılan
dört kilometrelik
güzergâh, ziyaretçileri
Palovit Şelalesi’ne kadar
götürüyor. Gür bir orman
dokusu içindeki bu ünlü
şelale, yaklaşık 15 metre
yükseklikten dere yatağına
doğru köpük köpük
çağlıyor. Palovit’in bu eşsiz
güzelliği, kayalık mevkideki
yüksek bir noktadan
rahatça seyredilebiliyor.
Son derece bakir bir
alanda bulunan bu doğa
harikası, güçlü yatağına
karşın büyük bir gölet
oluşturmuyor. Öte yandan
Palovit Deresi’nin suları,
şelaleyi oluşturduktan
sonra coşkuyla akmaya
devam ediyor. Meşe
Deresi’yle birleşerek daha
da güçlenen kaynak suları,
Şenköy (Amukta) Köprüsü
yakınlarında, Fırtına
Deresi’ne katılıyor. Bölgenin
güzelliklerini yaşamaya
gelenler için, Palovit Şelalesi
yolunda bir kamp ve mesire
alanı da bulunuyor.
Sözün özü; benzersiz
tarihi yapıları, sarp dağları,
dev pamuk şekerlerine
benzeyen derin bir sis
denizinin kıyısındaki
yaylaları, orman içi yolları,
coşkulu pınarları, taş ve
ahşap yayla evleri, yırtıcı kuş
çığlıkları ve özgün günlük
yaşamıyla Doğu Karadeniz,
ziyaretçilerini bambaşka bir
dünyaya taşıyor.
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JUST LIKE LACE

OYY TRABZON...
Çevresinde çok daha önceden Kolkhlar,
Driller, Makronlar gibi yerli kavimlerin
yaşadığı bilinen Trabzon’un, MÖ 7.
yüzyılda İyon kökenli Miletoslular’ın
kurduğu küçük liman kolonilerinden
biri olduğu düşünülüyor. Trabzon, MÖ
6. yüzyılda Perslerin, MÖ 4. yüzyılda
Makedonların, MÖ 3. yüzyılda bu
topraklarda kurulan Pontus’un ve MÖ
66 yılında da Roma’nın yönetimine
girmiş. Şehrin Osmanlı topraklarına
katılma tarihi ise 1461.

EYY TRABZON...
The Milesians of Ionia are said to have
founded Trabzon and other small
port colonies in the 7th century B.C.,
although the Cochis, Drillers, Macrons
and other local populations are known
to have lived there long before then.
Trabzon was ruled by the Persians
in the 6th century B.C. and by the
Macedonians in the 4th century B.C.
The Kingdom of Pontus was founded
here in the 3rd century B.C. The city
fell under Roman rule in 66 A.D., and
it became part of Ottoman territory
in 1461.

Located inside the Kaçkar Mountains National
Park, the Palovit Waterfall is the highest waterfall in Rize. Visitors can reach the Palovit Waterfall by following the 4-km route that turns off
towards the left from the fountain located 19 km
from Çamlıhemşin on the road to Çat. Set inside
a luscious forest, this famous waterfall crashes
down in a foamy cascade from about 15 metres
above the streambed. You can easily look out
over this unique beauty of Palovit from a point
high up in the rocks. This wonder of nature is set
amongst relatively untouched surroundings. In
the face of a powerful stream bed, rather than
creating a pond, the waters of the Palovit Stream
ﬂow with a greater energy from the point where
the waterfall lies. The spring waters pick up
even more strength once they merge with the
Meşe Stream, and they join the Fırtına Valley
near the Amukta Bridge. For those who come
to appreciate the beauty of the region, there’s a
camping and recreation area on the road to the
Palovit Waterfall.
In short, with its unusual historical buildings,
jagged mountains, highlands shrouded in a sea
of thick fog that looks like giant cotton candy,
forest roads, lively fountains, wooden and stone
highland homes, cries of birds of prey, and
original lifestyle, the Eastern Black Sea region
transports visitors to another world.
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Bisikletle

Yo l l a r d a . . .
AVRUPA’NIN EN ÜNLÜ BİSİKLET ŞEHİRLERİ SİZİ PEDAL
ÇEVİRMEYE DAVET EDİYOR! HER BİRİ ADETA BİSİKLETLE
KEŞFEDİLMEK İÇİN İNŞA EDİLMİŞ BU ŞEHİRLERDE,
“BİSİKLET” DEMEK “ÖZGÜRLÜK” DEMEK.
YAZI/TEXT: ZEYNEP MERVE KAYA

ON THE ROAD, ON

TWO WHEELS

EUROPE’S MOST FAMOUS BICYCLE CITIES ARE CRYING OUT TO BE
PEDALLED ACROSS! EACH ONE WAS DESIGNED FOR BIKING, AND HOLDS
UP ITS TWO-WHEELERS AS THE ULTIMATE SYMBOL OF FREEDOM.
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Amsterdam
Hiç kuşkusuz Amsterdam,
dünyanın en ünlü bisiklet dostu
şehirlerinin başını çekiyor. Bu
şehirde ister bisiklet kiralayıp
keyﬁnize göre gezin, ister
rehberli bir bisiklet turuna
katılın, her iki durumda da,
şehir sizi hemen kavrıyor. Öyle
ki, hangisini seçerseniz seçin,
hem bir güne daha fazla şey
sığdırmanız hem de neredeyse
tamamı bisiklet sahibi olan
yerel halkla kaynaşmanız
mümkün. Düz coğraﬁ yapısı,
düşük nüfusu, bisiklete
uygun şehir planı ve ulaşım
düzenlemesi ile Amsterdam,
adeta bir bisiklet cenneti. Bugün
Amsterdam’da 400 kilometreye
ulaşan bisiklet yolları ve 881 bin
civarında bisiklet bulunuyor.
Amsterdamlılar her gün iki
teker üzerinde toplamda iki
milyon kilometreye yakın yol
yapıyor. Aktif çalışan 29 adet
bisiklet kiralama şirketinin
bulunduğu şehirde, 12 yaşından
büyük nüfusun yüzde 58’i
bisiklet kullanıyor.

Amsterdam
Amsterdam is the foremost
of the world’s bike-friendly
capitals. Whether you are
renting a bicycle for a leisurely
solo cruise around the city, or
join as part of a guided bike
tour, the city will welcome
you either way. Whatever the
options, either helps you fit
more into your time in the
city and help integrate with
the crowds of locals, almost all
of whom own a bike. With its
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flat terrain, low population,
bike-centric city planning and
transport system, Amsterdam
is a cyclist’s paradise.
Today Amsterdam
has around 400 km of bicycle
paths and about 881.000
bicycles. Amsterdam’s
population pedals a total of
two million kilometres in a
single day. In this city, with
its 29 individual bicycle
rental companies, 58% of the
population aged 12 years or
older is an active cycler.
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Bisikletle Amsterdam

Amsterdam by bike

Şehrin en keyiﬂi
meydanlarından
Nieuwmarkt, 17. yüzyıldan bu
yana Amsterdam’ın ticaret ve
sosyalleşme merkezi olmuş.
Bisiklet turunuza başlamak
için şehir merkezindeki en
ideal nokta olan bu meydanda,
yıl boyunca cumartesi günleri
organik pazar, Mayıs-Ekim
ayları arasında da her pazar
günü antika ve bitpazarı
kuruluyor. Çok sayıda kafe
ve restoranın da yer aldığı
Nieuwmarkt’taki, eski şehir
kapılarından biri olan ve
şimdilerde müze ve restoran
olarak hizmet veren De Waag
binası özellikle görülmeye
değer. Nieuwmarkt civarına
gitmişken, Oude Kerk’i
de (Eski Kilise) görmeniz
gereken yerler listesine
eklemeyi unutmayın. Şehrin
en büyük ve önemli meydanı
Dam ve çevresindeki
Leidseplein gibi küçük
meydanlar da bisikletle
keşfetmeye çok uygun.
Dam Meydanı üzerindeki
Kraliyet Sarayı’nı görmeyi,
Amsterdam’ın en büyük
kilisesi olan Westerkerk’i
(Batı Kilisesi) ziyaret etmeyi,
şehrin en eski yerleşme
bölgelerinden biri olup bugün
ağırlıklı olarak sanatçılara
ev sahipliği yapan Joordan’ı
keşfetmeyi de unutmayın.
Adı geçen yerleri, bisikletle
keşfetmeniz en fazla 3-4
saatinizi alıyor. Dilerseniz
turunuzu şehrin oksijen
kaynağı Vondelpark’ta bitirip
günü güzel bir kahve
ve sandviçle
sonlandırabilirsiniz.

Nieuwmarkt is one of the
most pleasant squares in
the city, and has been a hub
of commerce and leisure
since the 17th century. The
square, which is the ideal
spot to begin your bicycle
tour, is the site of a plethora
of antique shops and ﬂea
markets which open on
every Sunday between
May-October, and an
organic market on every
Saturday all year round.
The De Waag building at
Nieuwmarkt, where many
cafes and restaurants
are located, is especially
worth seeing and used to
be a city gate before being
restored and converted to
a museum and restaurant.
While touring Nieuwmarkt,
you might want to pay
a visit to the Oude Kerk
(Old Church). Meanwhile,
Dam, the city’s biggest and
most important square,
and its little neighbour
Leidseplein Square, are
ideal places for a twowheeled tour. Also, don’t
forget to visit the Royal
Palace on Dam Square,
as well as Westerkerk
(West Church), the largest
church in Amsterdam, and
Joordan, the oldest area
of settlement in the city,
and now an artistic hub.
It should take you around
3-4 hours to get all this in
by bike, ﬁnishing your tour
at Vondelpark, the lungs
of the city, from where you
can get a nice coffee and a
sandwich.
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Barista Sensin!
Kahven, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Diledigin sütü, kahveyi, çikolatayı,
surubu seç ve mükemmel lezzetin tadını çıkar.

Yolculuklarınıza mükemmellik katmak için
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki
4 subesiyle hizmetinizde.

*Bu görselde yer alan ürünler, reklam amaçlı olup șubelerimizde farklılık gösterebilir. Caribou Coﬀee Türkiye, önceden haber vermeden ﬁyatlarda değișiklik yapma ve ürünleri satıștan kaldırma hakkına sahiptir.
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Hamburg
Hamburg Belediyesi’nin
oluşturduğu StadtRAD,
Almanya’nın en büyük bisiklet
paylaşım platformlarından biri.
2011’de yapılan bir araştırmaya
göre, günlük ulaşımın yüzde
14,5’inin bisikletle yapıldığı
Hamburg’un şehir merkezinde
dolaşmak, ormanlardaki bisiklet
yollarını deneyimlemek, Elbe
Nehri kıyısında unutulmaz
deneyimler yaşamak, bir
bisikletin üzerinde çok daha
keyiﬂi. Hamburg’un şehir
merkezinin dışında o kadar güzel
yerler var ki, bisikleti sadece
merkezde kullanmak büyük
haksızlık olur! Hamburg’un
dışında kalan Alstertal bölgesi
bu adreslerin başında geliyor.
Bu bölge, nehir kıyısındaki
konumuyla geniş bir ormanlık
alana sahip ve 22 kilometrelik
bisiklet ve yürüyüş yollarıyla
çevrili. Alstertal rotası, şehrin
eteklerinden başlayarak sizi şehir
merkezine getiriyor. Dilerseniz,
pedalınızı çevirmeye devam
edip bu kez şehir merkezinde
görülmesi gereken yerleri keşfe
çıkabilirsiniz. Örneğin, dünyanın
en büyük model trenini ve ünlü
şehirlerin simge yapılarının
minyatürlerini barındıran
Miniatur Wunderland’ı,
Flemenk ve Alman sanatçıların
klasik eserleri ve geniş çağdaş
sanat koleksiyonuyla göz
kamaştıran Almanya’nın en
büyük sanat müzelerinden
Kunsthalle Hamburg’u ziyaret
edebilirsiniz. Şehrin ortasında
yer alan Belediye Binası Rathaus
ise, 647 odalı, Neo-klasik tarzda
inşa edilmiş gösterişli bir bina.
İçini rehberle gezebiliyorsunuz
ve kulesine çıktığınızda şehir
ayaklarınızın altına seriliyor
adeta. Şehrin en ünlü kilisesi
Aziz Michael de 132 metrelik
kulesiyle tam bir Barok dönem
eseri.
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YAPILAN BİR
ARAŞTIRMAYA
GÖRE,
HAMBURG’DA
GÜNLÜK
ULAŞIMIN
YÜZDE 14,5’İ
BİSİKLETLE
YAPILIYOR.
ACCORDING
TO A SURVEY
CONDUCTED,
14.5% OF DAILY
COMMUTES IN
THE CITY ARE
PERFORMED BY
BICYCLE.

Hamburg
StadtRAD is a scheme developed
by Hamburg Municipality and
constitutes one of Germany’s largest
bicycle-sharing platforms. According
to a survey conducted in 2011, 14.5%
of daily commutes in the city are
performed by bicycle, and to tour
the city on bike, following its forest
bike paths, and passing through the
unforgettable banks of the River Elbe
is the most enjoyable way to explore
the city. There are so beautiful places
outside the city centre of Hamburg
that it would be unfair to keep your
pedalling restricted to the city centre!
The Alstertal region, located just
outside Hamburg, is the ﬁrst place that
comes to mind. This area possesses
an expansive wood which congregates
around the banks of the river, is
surrounded by 22 km of cycling paths

and hiking trails. The Alstertal route
leads you from outside the city right
to the centre, continuing your tour
through some of its sites. For instance,
you might want to check out the
Miniatur Wunderland, which houses
the biggest model train of the world
and miniatures of iconic buildings
of famous cities, while Kunsthalle
Hamburg is one of the biggest art
museums in Germany, and includes
a dazzling collection of classic and
contemporary works by Dutch and
German artists. The “Rathaus” town
hall in the city centre, is a sumptuous
structure with 647 rooms built in
Neo-Classical style. A guided tour will
take you to the top of the tower, from
where you can marvel at the city that
lays beneath your feet. The city’s most
famous church, St Michael, is a great
example of the Baroque period and
has a 132-meter tower.
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Kopenhag
Danimarkalılar bisikleti
o kadar çok seviyorlar ki,
Kopenhag’daki bisikletli
hayat, son zamanlarda diğer
Avrupa şehirleri tarafından
da taklit ediliyor! 390
kilometreden uzun bisiklet
yollarına sahip Kopenhag’da
şehir nüfusunun yaklaşık
yüzde 55’i bisiklet kullanıyor.
Şehirdeki bisiklet kiralama
şirketleri ve yerel tur
operatörleri, hem ücretli
hem de ücretsiz bisiklet
turları düzenliyor. Bisikletle
Kopenhag turuna başlama
noktalarından en ideali,
Christiansborg Kraliyet
Sarayı. Sarayın olduğu
nokta şehrin eski balıkçı
evleriyle kaplı Nyhavn kanal
bölgesine yakın olduğundan,
tura başlamadan önce şehrin
renkli yüzünü görmek, sizi
turunuzun devamı için de
heyecanlandırıyor. Kanal
kıyısındaki Nyhavn evlerinin
en ünlüsü, 9 numara. 1681’e
tarihlenen bu ev, yapıldığı ilk
günkü gibi korunuyor. Ünlü
masal yazarı Hans Christian
Andersen de bir zamanlar
20 numarada yaşarmış
ve Kibritçi Kız, Prenses ve
Bezelye gibi masallarını
bu evde kaleme almış.
Kopenhag’ın simgesi, ünlü
denizkızı heykeli de merkeze
yakın Langelinie Limanı’nda
bulunuyor. Bu yıl 105 yaşına
giren bu heykel, Andersen’in
aynı isimli masalından
esinlenilerek yapılmış. Tivoli
Bahçeleri ise bisikletinizle
yakından ve yorulmadan
keşfedebileceğiniz bir
başka adres. 1843’te bir
eğlence parkı olarak kurulan
Tivoli’ye 1914’te yerleştirilen
ahşap roller coaster’ı ise,
macera ve nostalji düşkünü
bisiklet sevenlerin mutlaka
denemesi gerekiyor.
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Copenhagen
The Danish love bicycles
so much that the cycling
culture of Copenhagen
has since been imitated
by other European cities!
Approximately 55% of the
city’s population cycles along
some of the 390 kilometres
of bike routes that wind
through the city. The city’s
bike rental companies and
local tour operators organise
regular bike tours, both free
and priced. The best start
to any bike tour of the city
begins at the Christiansborg
Royal Palace. The palace is
close to the Nyhavn canal
area with its many old ﬁshing
houses which only build
up excitement for the tour
with the instant gratiﬁcation
of seeing the city’s most
colourful area. The most
famous of the Nyhavn houses
along the canal is number
9. The house, dating back
to 1681, has been preserved
like the ﬁrst day it was built.
Meanwhile, fairy-tale writer
Hans Christian Andersen
lived at number 20 and
penned stories such as the
The Little Match Girl and The
Princess and the Pea here.
The symbol of Copenhagen,
the famous mermaid
statue, is also located in the
Langelinie Harbor near the
centre. This statue, which
this year celebrated its 105th
anniversary, was inspired
by Andersen’s fairy tale of
the same name. The Tivoli
Gardens are another location
you can explore leisurely
by bike. Founded as an
amusement park in 1843,
the wooden roller coaster
installed in 1914 provides a
great experience for lovers of
all things retro.
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STOKHOLM’DE BİSİKLET ÜZERİNDE ÇIKACAĞINIZ ŞEHİR
TURUNUZA MUTLAKA GAMLA STAN, YANİ ESKİ KENT
MERKEZİNDEN BAŞLAMALISINIZ.
A BICYCLE TOUR OF STOCKHOLM ABSOLUTELY MUST BEGIN AT
GAMLA STAN, THE OLD CITY CENTRE.

Stokholm
Farklı büyüklükte adalar üzerine kurulmuş, zarif kuzey şehri
Stokholm’ün düz coğraﬁ yapısı, adalar arasında ulaşımı
kolaylaştıracak yolların bolluğu, hem turistlere hem de
yerel halka kolaylık sağlıyor. Stokholm’ün metro, tramvay
ve otobüs ağları çok sağlam olsa da, bu şehri gezmenin en
keyiﬂi yollarından biri, bisiklete binmek! Şehirde çok sayıda
bisiklet yolu ve rotası mevcut. Stokholm’de bisiklet üzerinde
çıkacağınız şehir turunuza mutlaka Gamla Stan, yani eski kent
merkezinden başlamalısınız. Her yıl Nobel Ödülleri törenine
ev sahipliği yapan Stockholms Konserthus (Konser Salonu),
Stokholm Katedrali, Orta Çağ Müzesi ve Kraliyet Silah
Müzesi de şehir merkezinde görmeniz gereken yerlerden.
Stokholm’ün en ünlü meydanı Stortorget, minicik olmasına
rağmen onu çevreleyen tarihi binaların güzelliğiyle görenleri
etkilemeyi başarıyor. Gamla Stan, otomobil, tramvay ve bisiklet
yoluna sahip bir köprüyle şehrin bohem adası Södermalm’e
bağlanıyor. Burada pek çok sokak araç traﬁğine kapalı; yayalar
sokakları ele geçirmiş durumda. Biraz daha “pedala kuvvet”
derseniz, Djurgården Adası’na da sürebilir, Kraliyet’e ait
bu adada doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu adada yer alan
Skansen Açık Hava Müzesi ise başlı başına bir şehir adeta! Her
noktasına bisikletinizi götüremeseniz de, içinde doğal alanlar,
hayvanat bahçesi ve ülkenin farklı yerlerinden getirilen tarihi
evlerin olduğu bu açık hava müzesini mutlaka görmelisiniz.
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Stockholm
The ﬂat terrain of the elegant northern city of Stockholm
was founded to encompass numerous islands of various
sizes and is interlinked by roads which facilitate traffic
between islands for both visitors and locals alike. Although
Stockholm’s subway, tram and bus networks are extremely
efficient, cycling is undoubtedly one of the most leisurely
ways to explore the city. A bicycle tour of Stockholm
absolutely must begin at Gamla Stan, the old city centre.
The Stockholms Konserthus (Concert Hall), which hosts
the annual Nobel Prize ceremony, as well as the Stockholm
Cathedral, Medieval Museum and Royal Armory are all city
centre sites you ought to knock off your list. Stockholm’s
most famous square, Stortorget, if small, indulges visitors
with the beauty of its historic buildings. Gamla Stan
connects to the bohemian island of Södermalm with a
bridge catering to car, tram and bike traffic. Many streets
here are closed to vehicles, with many pedestrian areas. If
you want to put your pedal power to the limit, you can also
sojourn to Djurgården, to enjoy the natural environment
of this royal-owned island. The Skansen Open Air Museum
here is a major conurbation in itself! You may have to ditch
the bike for this one, but the open-air museum’s natural
beauty, the zoo and the historical houses brought from
different parts of the country are a site to behold.
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Ve İstanbul…

And İstanbul…

Dünyada bisikleti öncelikli ulaşım
aracı hâline getiren kentlerin sayısı
giderek artıyor. İstanbul ise bu konuda
henüz yolun başında sayılır. Ancak
şehir içinde bisiklet sürmeye elverişli
parkurların sayısı da gün geçtikçe
artıyor.

The number of cities attempting to
promote cycling as the primary means
of transportation around the world is
increasing. İstanbul
has only just begun to follow this trend.
However, the number of trails available
for cycling in the city is increasing day
by day.

ANADOLU YAKASI
Kadıköy-Pendik Sahil Yolu

ASIAN SIDE
Kadıköy-Pendik Coastal Road

Sahilde yer alan parkur, kesintisiz deniz
manzarasıyla oldukça keyiﬂi. Özellikle
Caddebostan bölgesi şehir içinde
güvenli bir sürüş için ideal bir rota.

Located along the coastal strip,
this route offers a pleasant,
uninterrupted sea view. The
Caddebostan area is particularly
ideal for cycling in the city.

Adalar

Büyük, Heybeli, Burgaz ve Kınalı…
Bu adaların tümü bisiklet turu yapmak
için ideal. Adalar’da motorlu araç
traﬁğinin olmaması ya da çok kısıtlı
olması, bisiklet sevdalıları için büyük
bir avantaj.

Princes’ Islands

Büyük, Heybeli, Burgaz, and Kınalı;
These small islands are all ideal for
cycling. The lack of (or rather, very
limited amount of) motor traffic on the
islands is a great advantage for bicycle
enthusiasts.

Polonezköy

Şehre ne çok uzak ne de çok yakın
olan beş kilometre uzunluğundaki
bu parkur, bol oksijenli ve sessiz bir
ortamda sürüş keyﬁ yaşamak isteyenler
için ideal.

Polonezköy

AVRUPA YAKASI
Florya-Yeşilköy Bisiklet Yolu

EUROPEAN SIDE
Florya-Yeşilköy Bike Path

Denizi izleyerek ilerleyebileceğiniz
Florya-Yeşilköy bisiklet yolu, Yeşilköy
Kumsalı’na kadar uzanıyor. Burada
bisikleti kenara çekip kiralayacağınız
bir deniz bisikletiyle, suyun üstünde
pedal çevirmeye devam edebilirsiniz.

The Florya-Yeşilköy bicycle path,
which runs along the sea, runs up to
Yeşilköy Beach. Here, you can put
your wheels to one side and rent
a water bicycle to continue your
pedalling on the water.

Kuruçeşme-Sarıyer Boğaz Hattı

Kuruçeşme-Sarıyer Bosphorus Route

Bisikletliler için ayrılmış özel bir yol
bulunmasa da, hafta sonları bir hayli
kalabalık olan bu hat, tenha zamanlarda
çok keyiﬂi bir parkura dönüşüyor.

Although there is no particular
designated bike path running along this
route, this normally busy commuter
route transforms into a more leisurely
park route on weekends.

This 5 km route, neither too near or too
far from the city, is ideal for those who
want to enjoy riding in a relaxed setting
surrounded by fresh air.

Belgrad Ormanı

Doğa özlemini İstanbul içinde
gidermek için en iyi adreslerden
biri olan Belgrad Ormanı’nda 16
kilometreden biraz daha uzun bir
bisiklet parkuru bulunuyor.
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The Belgrade Forest

The Belgrade Forest, one of the best
places to feed your longing for nature in
İstanbul, has a bicycle path which runs
just over 16 kilometres.
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PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
ATİNA’YA
HAFTANIN HER
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 49,99
USD’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
ATHENS FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’
DAILY FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
49.99 USD.

“Zeytin Ağacının

Gölgesinde”
YAZAR NAZLI GÜRKAŞ İLE TURİSTİK NOKTALARI
ANLATMANIN ÖTESİNE GEÇİP YEREL DENEYİMLERİNİ
OKUYUCUYLA PAYLAŞTIĞI KİTABI ZEYTİN AĞACININ
GÖLGESİNDE YUNANİSTAN’A DAİR KONUŞTUK.
YAZI-TEXT: KÜBRA ÇOL LAMBAOĞLU FOTOĞRAFLAR-PHOTOS: NAZLI GÜRKAŞ ARŞİVİ

“IN THE SHADOW

OF THE OLIVE TREE”

ZEYTİN AĞACININ GÖLGESİNDE YUNANİSTAN ( GREECE: IN THE SHADOW
OF THE OLIVE TREE) GOES BEYOND A SIMPLE PRESENTATION OF TOURIST
DESTINATIONS TO SHARE LOCAL EXPERIENCES WITH READERS. WE
SPOKE WITH THE BOOK’S AUTHOR, NAZLI GÜRKAŞ.
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Sizi kısaca
tanıyabilir
miyiz?
1988 yılında “mutlu insanlar
şehri” Kırklareli’nde doğdum.
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde
İngilizce Öğretmenliği
Bölümü’nü bitirdikten
sonra yüksek lisansımı
Barselona’da, gazetecilik ve
iletişimde araştırma üzerine
yaptım. İtalya, Yunanistan ve
İspanya’da yaşadım. 2013 yılında
Türkiye’ye döndükten sonra
Kalem Ajans’ta edebiyat ajanı
olarak çalışmaya başladım. Bu,
edebiyat ve seyahat tutkularımı
birleştirebildiğim bir meslek
olduğu için kendimi şanslı
hissediyorum. Son beş yıldır
iyi kitaplar peşinde, dünyanın
çeşitli köşelerine seyahat
ediyorum.

ZAKİNTOS ADASI / ZAKYNTHOS ISLAND

“O KADAR ÇOK GÜZEL AN, O KADAR
ÇOK MACERA BİRİKTİ Kİ, BUNLAR
BİR KİTABA DÖNÜŞMESE OLMAZDI.”
“I HAD SUCH WONDERFUL
TIMES AND WENT ON SO MANY
ADVENTURES THAT I JUST HAD TO
TURN THEM INTO A BOOK.”
SAKIZ ADASI / CHIOS ISLAND

Kitap yazmaya nasıl ve ne
zaman karar verdiniz?

Üniversiteyi bitirdikten sonra
Selanik’te yaşayıp sürdürülebilir
sistemleri destekleyen bir tarım
okulunda Türk Dili ve Kültürü
dersleri verdim. Şehrin dışında,
bir ormanın içinde kurulu olan
bir kampüste, üzüm bağları ve
zeytinlikler arasında şahane bir
yıl geçirdim. Öğrencilerimin
beni hafta sonları aile evlerine
davet etmeleri sayesinde
ülkenin hiç bilinmeyen
köşelerine seyahat etme ve
ailelerin gündelik hayatlarına
karışma şansı buldum. Bu
da yerel hayatı her yönüyle
deneyimleme fırsatı verdi bana.
O kadar çok güzel an, o kadar
çok macera birikti ki, bunlar bir
kitaba dönüşmese olmazdı.
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Could you tell us a little
about yourself?
I was born in 1988 in Kırklareli, “the city of
happy people”. After graduating from the
English Teaching Department of Uludağ
University in Bursa, I did a Master’s in
journalism and communication in Barcelona.
I lived in Italy, Greece and Spain, and after
returning to Turkey in 2013, I began working
at Kalem Ajans as a literary agent. I consider
myself lucky in this, because the profession
allows me to combine literature with my
passion for travel. I’ve spent the past ﬁve
years trying to ﬁnd good books and travelling
to various corners of the world.
How and when did you decide to write a book?

After I ﬁnished university, I lived in
Thessaloniki, where I taught a course

on Turkish language and culture at an
agricultural school that supports sustainable
systems. I spent a marvellous year outside
the city amongst olive orchards and grape
vineyards on a campus that was set inside a
forest. I was also lucky in that my students
would invite me to their family homes on
the weekends, which let me visit totally
unknown places in the country and observe
daily life among families. This allowed me to
experience local life from every perspective.
I had such wonderful times and went on so
many adventures that I just had to turn them
into a book.
Which places in Greece impressed you most?

Naturally, my favourite city was Thessaloniki,
where I lived for a year and where I knew
every street by heart. But beyond the
cities, Samothraki, the Ionian islands and
Cephalonia also share special places in

_ SEYAHAT / TRAVEL _

Yunanistan’da sizi en çok nereler
etkiledi?

En sevdiğim şehir, tabii ki bir
yıl yaşadığım ve her bir sokağını
ezbere bildiğim Selanik. Ancak
şehirlerin ötesine geçersek,
Ege adalarından Semadirek’in
(Samothraki); İyon Adaları’ndan
da Kefalonya’nın kalbimde özel
yerleri var. Semadirek; bir adada
olup da denizin çok ötesine
uzandığınız, şelalelerinde
yüzüp yabani kekik kokularıyla
uyandığınız, mistik bir ada.
Kefalonya ise İngiliz yazar
Louis de Bernières’in Yüzbaşı
Corelli’nin Mandolini romanını
okuyup yıllarca ayak basmayı
hayal ettiğim bir adaydı.
“hep kitap”tan çıkan
Zeytin Ağacının Gölgesinde
Yunanistan’ın Akdeniz’e dair bir
üçlemenin ilk kitabı olduğunu
biliyoruz...

Evet, bugüne dek yaşama
şansı bulduğum üç ülke de
hayatımı değiştiren izler bıraktı
bende. Yunanistan, İspanya ve
İtalya’nın ortak yönleri, sahip
oldukları Akdeniz ruhu. Zeytin
ağaçlarının, tatlı fesleğenlerin
bana kattıklarını harmanlayınca
bir Akdeniz Üçlemesi ﬁkri doğdu.
Bu üçlemenin ilk kitabı da hem
en yakınımızda hem de en
uzağımızda bulunan Yunanistan
oldu.
Kitabınızı okuyanlar, satırlar
arasında Yunanistan’a dair neler
bulacak?

Yunanistan’ın adalardan,
tavernalardan ve siesta’dan çok
daha ötesine uzanan derinliğini
bulacaklar. Mübadelenin
getirdiği acıların yıllara
direnen gözyaşlarıyla ortalığa
döküldüğü anlara şahit olup
hiç adı duyulmamış şehir
ve kasabalardaki yaşantıya
tanıklık edecekler. Bir köy
düğünündeki halaya katılıp
isim günü kutlamalarına

my heart. Samothraki is
a mystical island where,
once you get away from the
seaside, you can swim under
waterfalls and wake up to the
scent of wild thyme. Then
there’s Cephalonia, where
I dreamed of going for years
after reading Captain Corelli’s
Mandolin by English writer
Louis de Bernières.
Greece: In the Shadow of the
Olive Tree has been put out by
“hep kitap”, and we understand
it’s part of a Mediterranean
trilogy...

Yes. There are three countries
where I’ve had the chance
to live that have left lifechanging marks on me.
What Greece, Spain and
Italy have in common is a
Mediterranean soul. The mix
of everything that olive trees
and sweet basil gave to me
also gave birth to the idea of
a Mediterranean Trilogy. The
ﬁrst book in this trilogy is on
Greece, which is the country
closest to Turkey, and also the
one that’s furthest away.

SAKIZ ADASI / CHIOS ISLAND
“YUNANİSTAN, İSPANYA VE İTALYA’NIN ORTAK YÖNLERİ,
SAHİP OLDUKLARI AKDENİZ RUHU.”
“WHAT GREECE, SPAIN AND ITALY HAVE IN COMMON IS A
MEDITERRANEAN SOUL.”

Reading between the lines of
your book, what will people learn
about Greece?

They’ll ﬁnd a depth that goes
beyond the Greek islands,
tavernas and siesta. They’ll
witness the tears ﬁnally shed
long after the pain wrought
by the population exchange
between Greece and Turkey,
and they’ll get to know about
life in cities and towns they’ve
never even heard of. They’ll
dance the halay at a village
wedding, attend a nameday celebration, and join in
spirited family meals. They’ll
see how much we can deepen
our travels and how they have
the power to change our lives
when we throw a few things in

SKIATHOS ADASI/ SKIATHOS ISLAND

ZAKİNTOS ADASI / ZAKYNTHOS ISLAND
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gidecek, yemeklerini neşeli aile
sofralarında yiyecekler. Bir sırt
çantasına attığımız birkaç parça
eşyayla, rüzgârın götürdüğü yere
gittiğimizde seyahatlerimizin
ne kadar derinleştiğini ve
bunların nasıl da hayatlarımızı
dönüştürücü bir güce sahip
olduğunu görecekler. Sözün
özü, bu kitabın en belirgin
farkı, şehirlerdeki turistik
noktaları anlatmanın ötesine
geçip yerel deneyimleri baz
alması; gezip gördüğünüz yerleri
içselleştirmenizi, derinliğini
hissedebilmenizi sağlayacak
bazı ipuçları vermesi.
Atina üzerinden rota tavsiyeniz
ne olurdu?

Atina her daim canlı,
renkli, hayat dolu bir şehir.
Başkentin Arnavut kaldırımlı
sokaklarını arşınlayıp sokak
yemeklerini tattıktan sonra
Mora Yarımadası’ndaki farklı
şehirleri görmenizi sağlayacak
bir rota çizebilirsiniz. Atina’dan
araba kiralayıp Nafplion,
Monemvasia, Kalamata, Patras
ve Korint Kanalı’nı içine alan
bir çember çizerek Mora’yı
keşfedebilirsiniz. Antik başkent
Nafplion tasarım kafeleriyle
ön plana çıkıyor. Burada adım
attığınız her mekân ayrı bir
ilham veriyor size. Monemvasia,
medeniyete sırtını dönmüş,
yıllarca içine sokulduğu kayalar
sayesinde gözlerden uzak
kalmayı başarmış bir Orta Çağ
köyü. Kalamata ve Patras ise
sahil şeridine sıralanmış şahane
tavernalarıyla, kafeleriyle ve
hareketli plajlarıyla aradığınız
birçok şeyi bulabileceğiniz
şehirler. Dünyanın en dar
boğazı olan Korint’ten geçerken
burada bungee jumping yapan
maceraperestleri izleyebilir veya
bu harika deneyime siz de göz
kırpabilirsiniz!
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a backpack and go wherever
it is the wind takes us. In
essence, this book’s most
distinguishing feature is that
rather than pointing out
urban tourist destinations, it
is based on local experiences
and offers clues as to how
you can internalize the
places you visit and deepen
these experiences.
What would be your
recommended route over
Athens?
“EGE ADALARINDAN SEMADİREK’İN, İYON ADALARINDAN DA KEFALONYA’NIN
KALBİMDE ÖZEL YERLERİ VAR.”
“SAMOTHRAKI, THE IONIAN ISLANDS AND CEPHALONIA SHARE SPECIAL
PLACES IN MY HEART.”

ZAKİNTOS ADASI / ZAKYNTHOS ISLAND

SEMADİREK ADASI / SAMOTHRAKI ISLAND

Athens is a city that is always
active, brilliant and full
of life. After pounding the
cobblestone pavements of the
capital and sampling its street
fare, you can sketch a route
that will let you see different
cities along the Peloponnese
Peninsula. Renting a car in
Athens and then making a
circuit that includes Nafplion,
Monemvasia, Kalamata,
Patras and the Corinth Canal
will let you discover the
Peloponnese. The ancient
capital of Nafplion stands
out with its design cafes, and
each place you visit here will
offer you unique inspiration.
Monemvasia is a Medieval
village that has turned its
back on civilisation and
whose location, sandwiched
between the rocks, allowed
it to escape notice for years.
Kalamata and Patras, with
their lively beaches and great
tavernas and cafes along the
seaside, are cities where you
can ﬁnd most anything you’re
looking for. Corinth is the
world’s narrowest strait, and
when you pass through it,
you can watch the bungeejumping adventure-seekers
– or you might even become
one yourself!
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C ôt e d’A z u r’u n i ki i n c i s i :

Cannes ve
PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
MARSİLYA’YA
HAFTANIN ALTI
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 79,99 USD’DEN
BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
MARSEILLE FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
WITH PEGASUS’ SIX
DAYS A WEEK FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
79.99 USD.
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S t .T r o p e z
THE TWO GEMS OF THE CÔTE D’AZUR:
CANNES AND ST. TROPEZ
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NEFİS BİR DOĞA, ZARİF BİR
MİMARİ VE ZENGİNLİĞİN EŞSİZ
BİRLEŞİMİ CÔTE D’AZUR,
NAMIDİĞER FRANSIZ RİVİERASI,
BÖLGEYE İSMİNİ VEREN MAVİ
KIYILARIYLA, “YERYÜZÜNDEKİ
CENNET” TASVİRİNE EN
ÇOK YAKLAŞABİLECEĞİNİZ
COĞRAFYALARDAN BİRİ.
HER YAZ DÜNYANIN DÖRT
BİR YANINDAN MİLYONLARCA
MİSAFİR AĞIRLAYAN CÔTE
D’AZUR, DOĞANIN SUNDUĞU
GÜZELLİKLERİ İNSANIN
BOZMADIĞI, AKSİNE ZARAFETLE
DOKUNDUĞU BİR BÖLGE.

YAZI/TEXT MERVE DÜRÜST
PSYCHOLOGIES TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA

S

on yıllarda Türkiye’den
de çokça ziyaretçi alan
Fransız Rivierası, 30’dan
fazla kasabasıyla tekrar
tekrar ziyaret edip
her ziyaretinizde yeni
keşiﬂer yapabileceğiniz
bir bölge. Yılın büyük
bölümünde güneşli olan bu güzelim
Akdenizliyi ziyaret etmek için en uygun
zamanlar bahar ve yaz mevsimleri olsa
da plan yaparken bölgenin yaz aylarında
fazlasıyla popüler olduğunu da göz ardı
etmemeniz gerekiyor. Bu bölgenin hemen
her noktası, ayrı bir yazının konusu olacak
güzelliklerle dolu ve hepsini tek seferde ele
almak pek mümkün değil. Bu nedenle, Côte
d’Azur denince akla gelen ilk iki bölgede,
turistler kadar ünlülerin de uğrak yeri olan
Cannes ve St. Tropez’de bir tura çıkıyoruz.
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WITH ITS BLUE WATERS FROM WHICH IT TAKES ITS NAME, THE CÔTE
D’AZUR, OTHERWISE KNOWN AS THE FRENCH RIVIERA, COMBINES
EXQUISITE NATURE, ELEGANT ARCHITECTURE, AND ABUNDANCE
IN ONE OF THE SETTINGS THAT COMES CLOSEST TO THE IMAGE
OF “PARADISE ON EARTH”. THE CÔTE D’AZUR HOSTS MILLIONS
OF PEOPLE FROM ALL OVER THE WORLD EACH SUMMER, BUT IN
CONTRAST TO AREAS IN WHICH HUMANS HAVE DONE DAMAGE TO THE
BEAUTY OF NATURE, HERE, THE HUMAN PRESENCE ADDS A TOUCH
OF ELEGANCE.
WITH THE CONTRIBUION OF PSYCHOLOGIES TÜRKİYE

I

n recent years, visitors from Turkey have been ﬂocking in
droves to the French Riviera. The region includes more
than 30 towns that you can visit over and over again and
discover something new each time. The sun shines on this
Mediterranean beauty for the better part of the year, and while
spring and summer are the best times to visit the region, when
making plans, one should take into account the fact that the
summer months are also the most popular. Almost every spot in the region
is so beautiful it could easily be the subject of a separate article, and seeing
them all in a single trip isn’t really possible. So, we’ll take a tour of Cannes
and St. Tropez, which are magnets for celebrities as well as ordinary tourists
and are the two places most associated with the Côte d’Azur.

_ SEYAHAT / TRAVEL _

8)45ʈA-4-:̪-0:ʈ+)66-;
Dünyanın en önemli ﬁlm
festivallerinden birine yaptığı
ev sahipliği ile adını her sene
Kırmızı Halı’da yürüyen dünyaca
ünlü isimlerle ve senenin en
iyi ﬁlmleriyle duyuran Fransız
Rivierası’nın ünlü şehri Cannes’da
yaz keyﬁni doyasıya yaşıyorsunuz.
Bölgenin popülerliği ve gördüğü
rağbet, Cannes’ın güzelliğinden
hiçbir şey eksiltmiyor desek
yeridir. Palmiyeler altında La
Croisette’te yapacağınız bir gezinti,
plajlarında geçireceğiniz birkaç
saat ya da şehir manzarası eşliğinde
yiyeceğiniz bir akşam yemeği,
gönlünüzü Cannes’a kaptırmanız
için yetip de artıyor bile.
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BÖLGENİN POPÜLERLİĞİ VE GÖRDÜĞÜ RAĞBET, CANNES’IN GÜZELLİĞİNDEN HİÇBİR
ŞEY EKSİLTMİYOR DESEK YERİDİR.
THE POPULARITY AND FAME OF THE REGION HASN’T DIMINISHED THE BEAUTY OF
CANNES WOULD BE ON THE MARK.

+1<A7.8)45<:--;"+)66-;
As home to one of the world’s most important ﬁlm festivals,
this famous city on the French Riviera is known for the year’s
best ﬁlms as well as the international celebrities that walk
its Red Carpet. Cannes is also a place where you can enjoy
summer fun, and to say that the popularity and fame of the
region hasn’t diminished the beauty of Cannes would be on the
mark. Just stretching out below the palms at La Croisette and
spending a few hours at the beach or enjoying an evening meal
together with the cityscape would be more than enough for
Cannes to capture your heart.
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Her sene mayıs ayının ikinci yarısında
gerçekleşen Cannes Film Festivali, şehrin
en önemli etkinliği ve en kalabalık dönemini
oluşturuyor. Bunun yanı sıra, yıl boyunca
farklı festival ve toplantılar da devam ediyor.
Eğer sakin bir Cannes tecrübesi yaşamak
istiyorsanız, seyahat tarihlerinize karar
vermeden önce şehrin etkinlik takvimine
göz atmanızda fayda var.
Küçük ama gösterişli bu şehre, Marsilya
Havaalanı’ndan yapacağınız birkaç
saatlik karayolu yolculuğunun ardından
ulaşabiliyorsunuz. Şehre adım attıktan sonra
da geri dönmek istemiyorsunuz! İşte kendinizi
dilediğinizce şımartabileceğiniz Cannes’ın en
gözde adresleri...

Bâoli
Öğle yemeklerini plajında, akşam yemeklerini
ise biraz ilerideki restoranında sunan Bâoli,
Cannes’ın en keyiﬂi ve en popüler adreslerinden
biri. Hâl böyle olunca, rezervasyon yaptırmanız
da şart oluyor. Bu mekânı akşam yemeği için
tercih ettiğinizde, lezzetli yemeklerin yanı sıra
eğlenceli ortamın da tadını çıkarabiliyorsunuz.
Geleneksel Fransız yemeklerinden Asya
mutfağına kadar geniş bir menü sunan Bâoli’de,
damak tadınıza uygun bir yemek bulma
konusunda hiç zorluk yaşamıyorsunuz.
Port Pierre Canto, Boulevard de la Croisette

KÜÇÜK AMA GÖSTERİŞLİ
BU ŞEHRE, MARSİLYA
HAVAALANI’NDAN
YAPACAĞINIZ BİRKAÇ
SAATLİK KARAYOLU
YOLCULUĞUNUN ARDINDAN
ULAŞABİLİYORSUNUZ.
THIS SMALL BUT SHOWY
CITY CAN BE REACHED IN A
FEW HOURS BY HIGHWAY
FROM THE MARSEILLES
AIRPORT.

The Cannes Film Festival takes place each
year during the second half of the month of
May. Since this is the city’s most important
event, this is also the busiest time of year.
Other festivals and conventions take place
continuously throughout the remainder of
the year, so if you want to enjoy some peace
and tranquillity in Cannes, you’d do well to
check the city’s calendar of events before you
schedule your trip.
This small but showy city can be reached in
a few hours by highway from the Marseilles
Airport. Once you set foot in the city, you
won’t want to go back home! Here’s a list of
the most sought-after addresses in Cannes
that will allow you to pamper yourself to your
heart’s desire.
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Bâoli
Bâoli serves lunch on the beach and dinner in
its nearby restaurant. As one of the most fun
and popular addresses in Cannes, reservations are an absolute necessity. If you choose
to stop by for dinner, you’ll be able to enjoy
a delicious meal as well as an entertaining
environment. Bâoli offers a broad menu that
runs from traditional French dishes to Asian
cuisine, so you’ll have no trouble at all ﬁnding
something that will suit your palate.
Port Pierre Canto, Boulevard de la Croisette
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Restaurant La Palme d’Or
İki Michelin yıldızına sahip
Restaurant La Palme d’Or,
klasik Fransız lezzetleri, zarif
ve şık dekorasyonuyla Cannes
Körfezi’nin muhteşem manzarası
eşliğinde benzersiz bir akşam
yemeği vadediyor. Şef Christian
Sinicropi yönetimindeki restoranda
hazırlanan yemekler sanat,
edebiyat ve felsefeden ilham
alırken, yaratıcılığın da sınırlarını
zorluyor. Öyle ki, her sene Cannes
Film Festivali döneminde, sinema
dünyasından ilhamla, festival
jürisine özel bir menü hazırlanıyor.
Restoranın bir diğer iddiası da,
masalara getirilen her tabağın
en doğal ve en taze ürünlerle
hazırlanmış olması.
Hotel Martinez, 73 Boulevard de la
Croisette

Le Café by Vesuvio
İsminde kahve geçtiğine bakmayın
siz; Le Café by Vesuvio standart bir
kafe değil, Cannes’ın en iyi İtalyan
restoranlarından biri. Ağzınızın
içinde lezzet fırtınaları estirecek
pizzaları ve makarnaları, neredeyse
50 yıldır hizmet veren Le Café
by Vesuvio’yu ziyaret etmek için
yeterli bir sebepken, kusursuz
servisi ve cana yakın çalışanları
memnuniyetinizi garantiliyor.
70 Boulevard de la Croisette

InterContinental Carlton Cannes
InterContinental Carlton, soﬁstike
atmosferiyle Cannes’ın ikonik
otellerinden biri. Özel plajında deniz
keyﬁ, terasının doyumsuz manzarası
ve restoranında sunduğu benzersiz
lezzetleri, otelin ayrıcalıklarından
yalnızca birkaçı. Otel, Cannes Film
Festivali sırasında dünyaca ünlü
aktör ve aktrislerle karşılaşma
imkânı da sunuyor. Bu kadar çok
yıldızı aynı çatı altında başka bir
yerde görmeniz de sık rastlanan
bir durum değil doğrusu!
58 Boulevard de la Croisette
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EĞER SAKİN
BİR CANNES
TECRÜBESİ
YAŞAMAK
İSTİYORSANIZ,
SEYAHAT
TARİHLERİNİZE
KARAR VERMEDEN
ÖNCE ŞEHRİN
ETKİNLİK
TAKVİMİNE GÖZ
ATMANIZDA FAYDA
VAR.
IF YOU WANT TO
ENJOY SOME
PEACE AND
TRANQUILLITY IN
CANNES, YOU’D
DO WELL TO
CHECK THE CITY’S
CALENDAR OF
EVENTS BEFORE
YOU SCHEDULE
YOUR TRIP.

Restaurant La Palme d’Or
Combining classic French cuisine with an elegant and chic interior,
La Palme d’Or has two Michelin stars and promises a superlative evening meal accompanied by the fabulous view of the Gulf of Napoule.
Meals here, prepared under the direction of Chef Christian Sinicropi,
are inspired by art, literature and philosophy and push the boundaries of creativity. In fact, during the annual Cannes Film Festival,
a menu inspired by the world of ﬁlm is prepared especially for the
festival jury. The restaurant is also adamant about ensuring that every
dish served is made with the most natural and freshest ingredients.
Hotel Martinez, 73 Boulevard de la Croisette
Le Café by Vesuvio
Just forget the “cafe” in its name: Le Café by Vesuvio is not your ordinary cafe; it’s one of the best Italian restaurants in Cannes, and it has
been serving customers for close to 50 years. The pizzas and pastas
will create a storm of excitement on your palate that in itself is sufficient cause for a visit to this restaurant, and with impeccable service
and charming employees, your satisfaction is guaranteed.
70 Boulevard de la Croisette
InterContinental Carlton Cannes
With its sophisticated atmosphere, the InterContinental Carlton is
one of Cannes iconic hotels. A private beach to enjoy, a terrace with an
endless vista, and a restaurant serving exceptional food are just a few
of the hotel’s distinguishing characteristics. Another is the opportunity to run into world-famous actors and actresses at the hotel when
the Cannes Film Festival is on. There certainly aren’t very many other
places where you’ll ﬁnd this many celebrities under the same roof!
58 Boulevard de la Croisette
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Yıldızların Tatil Kasabası St. Tropez
Fransız Rivierası’nın bir diğer
popüler noktası, bölgenin
en güzel kasabalarından biri
olan St. Tropez. Bir zamanlar
Monet, Picasso, Renoir
gibi ressamların, F. Scott
Fitzgerald ve Henry James gibi
yazarların favori adresi olan
St. Tropez, popülaritesinin bir
kısmını da, özellikle 1950’li
ve 1960’lı yıllarda burada
çekilen kült ﬁlmlere borçlu.
Beyazperdeye meraklıysanız;
Brigitte Bardot’nun en ünlü
ﬁlmlerinden “And God Created
Woman” (Ve Tanrı Kadını
Yarattı), Otto Preminger’in
yönettiği “Bonjour Tristesse”
(Günaydın Hüzün) ve Alain
Delon ile Jane Birkin’in rol
aldığı “La Piscine”den (Sen
Benimsin) bu kasabaya bir
göz aşinalığınız olabilir.
Cannes’da olduğu gibi bu
kasabada dolaşırken de tanıdık
simalarla karşılaşmanız
muhtemel. Keza pek çok
ünlü isim yaz aylarını
yatlarıyla burada geçiriyor.
Leonardo DiCaprio, Beyoncé
ve Kate Moss; geçmişten
günümüze şan, şöhret
ve zenginlikle anılan bu
kasabanın günümüzdeki ünlü
müdavimlerinden yalnızca
birkaçı. Kasabanın küçük
yüz ölçümü yanlış bir imaj
yaratmasın sizde; doğası, lüks
yatlara ev sahipliği yapan şık
limanı, tarihi eserleri, sevimli
mimarisi, tertemiz sokaklarına
yayılmış butik dükkânları
ve eşsiz lezzet adresleriyle,
bu küçük kasabada attığınız
her adımda büyük bir keyif
bekliyor sizi.

126 Pegasus _ Ağustos / August 2018

HOLIDAY VILLAGE OF THE STARS: ST. TROPEZ
Another popular spot on the French Riviera
is St. Tropez, one of the most beautiful towns
in the region. At one time the favourite of
painters like Monet, Picasso and Renoir and
writers like F. Scott Fitzgerald and Henry
James, St. Tropez owes at least part of its
popularity to the cult ﬁlms that were shot
here, especially during the 1950s and 1960s.
If you’re interested in cinema, you may
already be acquainted with the town through
ﬁlms like “And God Created Woman”,
one of Brigitte Bardot’s most well-known
ﬁlms; “Bonjour Tristesse”, directed by Otto
Preminger; and “La Piscine”, starring Alain
Delon and Jane Birkin.

As with Cannes, you can run into familiar-looking faces while strolling through St.
Tropez. Likewise, a lot of celebrities pass
through here on their yachts during the summertime. In both the past and present, the
town has been associated with the rich and famous, with Leonardo DiCaprio, Beyoncé and
Kate Moss just some of today’s well-known
regulars. Don’t be fooled by the town’s small
size; this little town has a lot going for it, with
nature, a marina that harbours luxury yachts,
historical sites, attractive architecture, and
boutiques and unique restaurants strewn
throughout its spotless streets all waiting for
you to enjoy.
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Le Club 55
Hiç kuşkusuz Le Club 55, Güney
Fransa’nın en iyi restoranlarının
başında geliyor. Abartıdan uzak
rahat atmosferi, kumların üzerine
yerleştirilmiş masaları ve neredeyse
bir fenomen hâline gelmiş taptaze
sebze sepetleriyle bu mekân, St.
Tropez seyahatinizin en keyiﬂi adresi
olmayı garantiliyor. Denemeden
dönülmemesi gereken lezzetleriyse
sole balığı ve midyeleri.
43 Boulevard Patch, Ramatuelle

FRANSIZ
RİVİERASI’NIN
DİĞER POPÜLER
NOKTASI,
BÖLGENİN
EN GÜZEL
KASABALARINDAN
BİRİ OLAN ST.
TROPEZ.
ANOTHER
POPULAR SPOT
ON THE FRENCH
RIVIERA IS ST.
TROPEZ, ONE
OF THE MOST
BEAUTIFUL
TOWNS IN THE
REGION.

Club Les Palmiers Ramatuelle
Bembeyaz dekorasyonu, yüksek
tempolu müzikleri ve lezzetli
yemekleriyle karşınızda Les Palmiers!
Sadece öğle yemeğine açık bu restoran
aynı zamanda plaj servisi de veriyor.
Ancak bunun için rezervasyon şart.
Mekânın kocaman tabaklarda servis
edilen ve hepsi birbirinden leziz
yemekleri arasından seçim yapmak
oldukça zor. Yemek sonrası masanın
üstüne çıkıp dans edenleri görürseniz
de, sakın şaşırmayın!
Route de l’Épi, Ramatuelle

Brasserie des Arts
St. Tropez’de iddialı bir akşam yemeği,
yüksek sesli müzik ve bol eğlence
arıyorsanız, Brasserie des Arts en
doğru adreslerden biri. Menüsünde
keşfedecek çok seçenek var ama
özellikle bonﬁlesinin neﬁs olduğunu
söyleyebiliriz. Bu restoranda eğlence
geç saatte başlıyor, dolayısıyla gerçek
bir Brasserie des Arts tecrübesi
yaşamak isteyenler bu saatlere
rezervasyon yaptırıyor.
5 Place des Lices

La Petite Plage
Hem öğle hem akşam yemeği servisi
veren La Petite Plage, kasabanın
tam merkezinde yer alıyor. Akdeniz
mutfağından lezzetlerle gün boyu
restoran olarak hizmet veren mekân,
akşam yemeklerinden sonra gece
kulübüne dönüşüyor.
9 Quai Jean Jaurès
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Le Club 55
Le Club 55 is without a doubt the best
restaurant in the South of France. With
its relaxed, unpretentious atmosphere,
tables set on the beach, and baskets
of fresh vegetables that are close to
unbelievable, this place is guaranteed to
offer you the best of everything during
your St. Tropez holiday. When it comes
to “musts”, the sole and the mussels are
two things you shouldn’t leave without
trying.
43 Boulevard Patch, Ramatuelle

Brasserie des Arts
If you fancy an upscale dinner with loud
music and full-on entertainment while
you’re in St. Tropez, then one of the best
places to go is the Brasserie des Arts.
While the menu offers plenty to discover, the steak is unquestionably delicious. The entertainment here doesn’t
start until late, so if you’re looking for
a true Brasserie des Arts experience,
make sure to time your reservations
accordingly.
5 Place des Lices

Club Les Palmiers Ramatuelle
Les Palmiers offers fast-paced music and
marvellous food in an all-white interior. This
restaurant is open for lunch only, and while it
also offers tables on the beach, for this, reservations are required. It’s very difficult to choose
between dishes, which are served on giant
plates and are all uniquely delicious. And don’t
be surprised if you see people getting up on the
tables to dance after lunch is over!
Route de l’Épi, Ramatuelle

La Petite Plage
Located smack in the centre of town, La
Petite Plage is open for both lunch and
dinner. The restaurant serves delicious
Mediterranean cuisine all day long, and
after the dinner service is over, it turns
into a night club.
9 Quai Jean Jaurès
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CHÂTEAU DE LA CHÈVRE D’OR’DAN MANZARA
VIEW FROM CHÂTEAU DE LA CHÈVRE D’OR

Yapmadan dönmeyin!
Cannes seyahatiniz öncesinde
Nice’te mola verip La Petite Maison’da
güzel bir yemek yemeden ve Marc
Chagall Müzesi’ni görmeden;
Eze bölgesinde bulunan, konumu ve
mimarisiyle eşsiz Château de la Chèvre
d’or’a uğramadan;
Masal şehir Saint-Paul-de-Vence’i
görmeden;
Antibes kıyılarında, Hotel du
Cap-Eden-Roc’ta hatıra fotoğrafı
çektirmeden sakın dönmeyin!

Holiday musts!
Stopping in Nice for a good meal at
La Pette Maison and a visit to the Marc
Chagall Museum before you head to
Cannes.
Visiting the Château de la Chèvre
d’or (located in the Eze district), whose
setting and architecture are both
superb.
Seeing the fairytale town of SaintPaul-de-Vence.
Having your photograph taken at
Hotel du Cap-Eden-Roc on the Antibes
coast.
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SAINT-PAUL-DE-VENCE
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KARADENİZ’İN KUZEYBATISINDA,
HIRÇIN DALGALARIN
ŞEKİLLENDİRDİĞİ TARAÇALAR
ÜZERİNE KURULMUŞ OLAN
UKRAYNA’NIN LİMAN ŞEHRİ
ODESSA, HARİTA ÜZERİNE DÜZ
BİR ÇİZGİ ÇEKİLDİĞİNDE
SAKARYA’NIN KARASU
SAHİLLERİNİN KARŞISINA
DENK DÜŞÜYOR.
YAZI / TEXT: ATTİLÂ ATASOY

essa
K a r a d e n i z ’e B o y a l ı Ş e h i r :

THE BLACK SEA’S COLOURFUL CITY: ODESSA
PERCHED IN THE NORTHWEST
CORNER OF THE BLACK SEA, IT
WAS FOUNDED UPON TERRACES
CARVED OUT BY WILD WAVES. IF
YOU DRAW A STRAIGHT LINE FROM
THE BEACH AT KARASU IN THE
TURKISH PROVINCE OF SAKARYA,
YOU’LL HIT THE UKRAINIAN PORT
CITY OF ODESSA.
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1

794’ten önce Osmanlı Devleti
sınırlarında yaşayan Kuzey
Müslümanlarının Hac yolunda
mola verdiği en önemli uğrak
merkeziydi. O sene, Çariçe
II. Katerina’nın ordularınca
istila edildiğinde ismi
Hacıbey’di. İsmi değişse de,
hep kuzeyin Karadeniz’e açılan
en önemli kentlerinden biri
oldu. 18. yüzyıl sonlarından
başlayarak 20. yüzyılın
başlarına uzanan yaklaşık 100
yıllık sürede Odessa, Rusya’nın
Moskova ve St. Petersburg
ile birlikte anılan en büyük
şehirlerden biriydi. Bugün
de Ukrayna’nın en büyük
limanına sahip olan şehir,
endüstrisi ve ticaret hacmiyle
dikkat çekiyor. Okuma yazma
oranının yüzde 99, üniversiteli
oranının yüzde 90’lara vardığı
ülkedeki resmi asgari ücret, bu
yıl yapılan yüzde 18’lik artışla
3.723 UAH (yaklaşık 142 USD)
oldu...
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PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS
ANKARA ESENBOĞA
HAVALİMANI’NDAN
ODESSA’YA
HAFTANIN DÖRT
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 69,99
USD’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
ODESSA FROM
ANKARA ESENBOĞA
AIRPORT WITH
PEGASUS’ FOUR
DAYS A WEEK
FLIGHTS;
ALL-INCLUSIVE
PRICES START AT
69.99 USD.

ODESSA’DA
TATAR VE
GAGAVUZ
TÜRKLERİ
DÂHİL 166
FARKLI ETNİK
TOPLULUĞUN
YAŞADIĞI
BELİRTİLİYOR.
THERE
ARE 166
DIFFERENT
ETHNIC
GROUPS LIVING
IN ODESSA,
INCLUDING
TATARS AND
GAGAUZ
TURKS.

B

efore 1794, it was the most important rest
stop on the pilgrimage route for the Northern
Muslims living on the borders of the Ottoman
Empire. Up until that year, when it was
invaded by the armies of Catherine the Great,
it was known as Hacibey. Despite its
name-change, for the areas to the north, it has
always been one of the most important Black
Sea cities. From the end of the 18th century to the beginning
of the 20th century, for over a 100 years, Odessa was known
as one of Russia’s biggest cities, together with Moscow and St.
Petersburg. Today, Odessa is Ukraine’s largest port and is noted
for its volume of industry and trade. The country has a literacy
rate of 99 percent, and 90 percent of its citizens are university
graduates. With this year’s 18-percent increase, the official
minimum wage has risen to 3,723 UAH (around 142 USD).
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Çoğu eski SSCB şehrinin aksine bu şehirde metro yok! Zira
şehrin altı, ucuz ve kolay elde edilebilir yapı malzemesine
duyulan ihtiyaç nedeniyle 1830’larda kazılmaya başlamış ve
bu işlem uzun yıllar devam etmiş. Bugün şehrin altı, uzunluğu
100 kilometreyi bulan kireçtaşı tünelleriyle kaplı. Kireç taşı,
milyonlarca yıl içerisinde ortaya çıkan bir fosil oluşumu. Kolay
kazılıp işlenebilen, suyu emen, soğuğu ve sıcağı tutan doğal bir
malzeme. “Katakomb” denen ve bazıları 50 metre derinliğe
kadar inen bu tüneller açılırken, bir damarda kireçtaşı bitince
orası öylece bırakılıp yeni bir damar kazılmaya başlarmış.
Tünellerin oluşturduğu bu ağ zamanla şehrin dışına taşmış.
Tünellerin uzunluğunun, çevreye uzantıları da eklendiğinde
2500 kilometreye vardığı söyleniyor ki biz söyleyenlerin
yalancısıyız! Bu tünellerin bugün ziyarete açık olan küçük bir
kısmı turlarla gezilebiliyor.

In contrast to most of the old cities of the
USSR, this city has no metro! That’s because
starting in the 1830s, the city was dug up
in order to meet the needs for cheap and
easily obtainable construction material. This
continued for years, and today, there are
100 km of limestone tunnels dug out beneath
the city. Limestone is formed out of fossils
over a period of millions of years. It’s a natural
material that’s easy to quarry, easy to work,
absorbs water and retains heat and cold. Some
of these catacombs, as they are known, go
down as far as 50 metres. The tunnels would
be dug until the end of a vein of limestone was
reached, and then it would be abandoned, and
a new tunnel would be begun. In time, this
network extended outside the city. When you
include these extensions, then the tunnels are
said to cover 2,500 km. Today, you can take a
tour of a small section of the tunnels that is
open to visitors.

20. YÜZYILIN BAŞLARINA UZANAN YAKLAŞIK 100 YILLIK SÜREDE ODESSA, RUSYA’NIN
MOSKOVA VE ST. PETERSBURG İLE BİRLİKTE ANILAN EN BÜYÜK ŞEHİRLERDEN BİRİYDİ.
FROM THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY, FOR OVER A 100 YEARS, ODESSA WAS
KNOWN AS ONE OF RUSSIA’S BIGGEST CITIES, TOGETHER WITH MOSCOW AND ST.
PETERSBURG.
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GEÇMİŞİN ANISINA...

PEGASUS
UÇURUYOR
FLY WITH
PEGASUS

OPERA VE BALE TİYATROSU
OPERA AND BALLET THEATRE
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İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI’NDAN
ANKARA AKTARMALI
ODESSA’YA
HAFTANIN DÖRT
GÜNÜ HER ŞEY
DÂHİL 94,99
USD’DEN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
UÇABİLİRSİNİZ.
YOU CAN FLY TO
ODESSA FROM
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT
CONNECTING FLIGHT
FROM ANKARA
WITH PEGASUS’
FOUR DAYS A WEEK
FLIGHTS; ALLINCLUSIVE PRICES
START AT
94.99 USD.

PARTİZAN ORDUSU, İKİNCİ
DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA
ŞEHRİN ALTINDA UZANAN
TÜNELLERDE SAKLANIP
ALMANYA -VE ROMANYA’NINİŞGALİNE KARŞI DİRENMİŞ.
AŞIRI NEM VE GÜNEŞSİZ
ORTAM, ÇOĞU DİRENİŞÇİNİN
CAN KAYBINA NEDEN OLSA
DA, KIZIL ORDU’NUN 1944’TE
ŞEHRE GİRİŞİNİN ARDINDAN
1945’TE “KAHRAMAN” UNVANI
ALAN DÖRT ŞEHİRDEN BİRİ
OLMUŞ ODESSA. UKRAYNALI
ÜNLÜ ŞAİR-RESSAM TARAS
ŞEVÇENKO’YA ADANMIŞ PARKTA
YER ALAN 21 METRELİK ANIT,
1941-1944 YILLARI ARASINDA
ODESSA İÇİN SAVAŞAN VE ÖLEN
ASKERLER İLE ÖLEN YA DA
SÜRGÜNE GÖNDERİLEN 280
BİN ODESSALININ ANISINA
YAPILMIŞ. SON YILLARDA
ŞEHİRDE YENİ TÜNELLER DE
KEŞFEDİLMİŞ. BU TÜNELLERİN
İÇİNDE YÜZYILLIK GAZETELER,
20. YÜZYIL BAŞINA TARİHLENEN
GAZ LAMBALARI VE ÇARLIK
DÖNEMİNE AİT PARALAR
BULUNMUŞ.

IN MEMORY OF THE
PAST...
DURING WORLD WAR II, THE
PARTISAN ARMY RESISTED THE
GERMAN (AND THE ROMANIAN)
OCCUPATION BY HIDING IN
THE NETWORK OF TUNNELS
BENEATH THE CITY. MOST OF
THE RESISTORS LOST THEIR
LIVES DUE TO THE EXTREME
HUMIDITY AND LACK OF
SUNLIGHT. TTHE RED ARMY
ENTERED THE CITY IN 1944,
AND IN 1945, ODESSA WAS
ONE OF FOUR CITIES GRANTED
HE TITLE OF “HERO”. IN THE
PARK NAMED AFTER THE
FAMOUS UKRAINIAN POETPAINTER TARAS SHEVCHENKO,
THERE IS A 21-METRE-TALL
MONUMENT BUILT TO HONOUR
THE SOLDIERS WHO FOUGHT
AND DIED FOR ODESSA
AS WELL AS THE 280,000
ODESSANS WHO EITHER DIED
OR WERE EXILED BETWEEN
1941-1944. IN RECENT YEARS,
NEW TUNNELS HAVE BEEN
DISCOVERED, AND INSIDE THEM
WERE FOUND 100-YEAR-OLD
NEWSPAPERS, GAS LAMPS
FROM THE BEGINNING OF THE
20TH CENTURY, AND MONEY
PRINTED BACK IN THE TIME OF
THE TSARIST REGIME.
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Odessa’da metro olmasa da
şehir turu yapan o bildik iki
katlı otobüslerden bulunuyor.
Şehirde kaybolurum diye
korkmadan arada inip
tekrar binebilirsiniz.
Bunun için ünlü yürüyüş,
eğlence ve alışveriş caddesi
Deribasovskaya’yı merkez
almanız yeter. Cadde isimleri
Kiril alfabesiyle yazılı
olduğundan, İngilizce de pek
yaygın kullanılmadığından
belki biraz zorlanabilirsiniz,
ama unutmayın, bu şehirde
farklı bir lehçeyle de olsa
Türkçe bir cevap alma
olasılığınız hep var.

While there’s no metro
in the city, you can take a
tour of the city on those
well-known double-decker
busses. If you’re worried
about getting lost, you can
always get off and get back on
again later. All you need to
do is keep yourself centred
on Deribasovskaya, the
avenue known for strolling,
shopping and entertainment.
While you might ﬁnd it a bit
difficult, considering that the
street signs are in Cyrillic
and not many people speak
English, you shouldn’t forget
that there’s always the chance
that you’ll get an answer
in Turkish, even if it is in a
different dialect.

140 Pegasus _ Ağustos / August 2018

_ SEYAHAT / TRAVEL _

̪MPZQVVTUMZLQ^MVTMZQ

<PMKQ\a¼[NIUW][[\IQZ[

Şehri limana bağlamak için 19. yüzyılın ilk yarısında yapılan
ve ünü kimi zaman Odessa’nın önüne geçen Potemkin
Merdivenleri’ne üstten bakılınca sadece sahanlıklar, alttan
bakınca da sadece basamaklar görülüyor. 200 basamaktan
günümüze 192’si kalmış. 1905 yılında, binlerce kişinin can
verdiği ayaklanmaya, limandaki Potemkin Zırhlısı personelinin
katılmasının anısına “Potemkin” adı verilen ve 1925’te Sergey
Ayzenştayn’ın çektiği “Potemkin Zırhlısı” ﬁlmiyle ünü tüm
dünyaya yayılan bu merdivenleri illâ tırmanmanız gerekmiyor,
füniküleri de kullanabilirsiniz.

Constructed in the ﬁrst half of the 19th century to connect the
city to the port, the Potemkin Stairs were at one time more
famous than the city. Looked at from above, only the landings
are visible, whereas from below, all that you see are the steps.
Of the 200 original stairs, 192 remain. In 1905, the stairs were
named in memory of the personnel on the Battleship Potemkin
and their role in the uprising at the harbour in which thousands of people lost their lives. These steps became famous
throughout the world thanks to Sergei Eisenstein’s 1925 ﬁlm,
The Battleship Potemkin. There’s no need to climb these stairs
– you can take the funicular instead.

-^TMZQVLMTTW[]
Şehrin tarihi yerleşiminin bulunduğu bölge, kireçtaşından
Stalin evleri ile çok odalı Kruşçev evlerinin düellosunu yaşıyor
sanki! 6-7 metre tavan yüksekliğine sahip Stalin evleri, en fazla
dört katlı, zira kireçtaşı fazla katı taşımıyor. Kruşçev evleri ise
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In the city’s historical quarter, the limestone Stalin Houses and
the multi-roomed Khrushchev Houses appear to be involved
in a duel! The Stalin Houses have ceilings that are 6-7 metres
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in height, but they are at most
four stories tall, which is all
that limestone construction
will bear. The Khrushchev
houses are multi-storied
stone buildings where families have one room each and
then share a living room,
kitchen and bathrooms. Built
in the 1950s and 1960s, they
are a Soviet classic. If you
decide to buy either type of
house, you’ll only be able to
renovate the interior, since
the exterior facades are still
under State protection.

Strolling around the city
While you’re discovering the
city, you can hop on a minibus
or regular bus and take it all
the way from the centre to
the outskirts of the city and
back. You’ll have a great time
and be able to see more of the
city this way, and you might
even ﬁnd someone of Turkish
descent among the drivers or
conductors.

1950’ler ila 1960’ların başına tarihlenen SSCB
klasikleri. Bu çok katlı taş binalarda ailelerin
yerleştiği tek odalar ve ortak kullanılan salon,
mutfak ve banyolar bulunuyor. Hangi taraftan
ev satın alırsanız alın, sadece içini restore
ettirebiliyorsunuz, dış cephe hâlâ devletin
tasarrufu altında.

̪MPQZLMLWTI̫ÜZSMV
Şehri keşfederken dolmuş ya da otobüslere
binebilir, son durağa kadar gidip dönerek
çevreyi izleyebilirsiniz. Emin olun, böylece
daha çok şey görüp daha çok keyif alacaksınız.
Bu yolculuklarda, muavin ve şoförlerden Türk
asıllılara rastlamanız da mümkün. Şimdi biraz
şehirde dolaşalım.
Güzel Sanatlar Müzesi, Batı ve Doğu Sanatları
Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Şevçenko Parkı,
Katerina Meydanı, Tolstoy Sarayı, Pototsky
Sarayı, inşası 12. yüzyıla uzanan Sobornaya
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BU ŞEHİRDE KAYBOLMAKTAN KORKMAYIN! ÜNLÜ YÜRÜYÜŞ, EĞLENCE VE
ALIŞVERİŞ CADDESİ DERİBASOVSKAYA’YI MERKEZE ALMANIZ YETERLİ.
IF YOU KEEP YOURSELF CENTRED ON DERIBASOVSKAYA, THE AVENUE KNOWN FOR
STROLLING, SHOPPING AND ENTERTAINMENT, YOU DON’T NEED TO WORRY ABOUT
GETTING LOST IN THIS CITY.
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Kilisesi dahil Rus Ortodoks mimari
klasiği kubbeleriyle şehre dağılmış
tarihi kiliseler, Odessa Pasajı, Belediye
Binası ve önündeki Puşkin Anıtı,
şehrin görülmesi gereken adresleri
arasında yer alıyor. Odessa için “Orada
Avrupa’nın kokusunu alabilirsiniz”
diyen ünlü Rus şair Aleksandr Puşkin,
siyasi nedenlerle Moskova’dan
Odessa’ya sürgüne gönderilmiş ve
1820-1824 yılları arasında bu şehirde
yaşamış. Puşkin’in bu dönemde
yaşadığı ev de Puşkin Müzesi olarak
düzenlenmiş.
Odessa Opera ve Bale Tiyatrosu ise
dünyanın en önemli opera binalarından
biri. Mellow Season in Odessa Opera
House isimli sanat festivali, bu yıl 29
Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında,
dördüncü kez düzenleniyor. Şayet
bu tarihlerde Odessa’daysanız ve bir
klasik müzik tutkunuysanız, biletinizi
şimdiden almanızı öneririz:
opera.odessa.ua.

̪MPZQVtM^ZM[QVLM
Yazı, Karadeniz’in karşı kıyısında
yaşamak isterseniz, sahil semti
Arcadia’da denizin ve eğlencenin tadına
varabilir, buradaki balık restoranlarına
ve kafelere uğrayıp yerel lezzetleri
deneyebilirsiniz. Arcadia’nın en
popüler mekânları Bono, Ibiza ve
Itaka, gündüzleri plaj hizmeti verirken
geceleri kulübe dönüşüyor. Otrada
sahillerinde, Arcadia’ya yaklaşık
yedi kilometre uzaklıktaki Langeron
Plajı ise görece daha sakin; burada
deniz, kum ve güneş keyﬁni doyasıya
yaşayabiliyorsunuz.

ARCADIA

The city’s must-see stops include the Museum of Fine Arts, Museum of Western and
Eastern Art, Archaeological Museum, Shevchenko Park, Catherine Square, and the
Tolstoy and Potocki Palaces as well as the 12th-century Sobornaya Church and other
historic domed churches, with their classic Russian Orthodox architecture, that are
scattered throughout the city. Other important addresses are the Odessa Passage, City
Hall and Pushkin Memorial. The memorial, located in front of the city hall, is named
for the famous Russian poet Alexander Pushkin, who said of Odessa, “From there, you
can smell Europe.” Pushkin was exiled from Moscow for political reasons and sent to
Odessa, where he lived between 1820-1824. The house he lived in is now home to the
Pushkin Museum.
The Odessa Opera and Ballet Theatre is one of the most famous opera buildings in the
world. This year, the fourth Mellow Season in Odessa Opera House art festival is taking
place between August 29 and September 9. If you’re a classical music fan and plan to be
in Odessa during this time, we recommend you buy your tickets now (opera.odessa.ua).

7]\[QLM\PMKQ\a
Şayet yeterli vaktiniz varsa, şehre
70 kilometre uzaklıktaki BilhorodDnistrovski’deki Akkerman Kalesi’ne
de gitmenizi tavsiye ederiz. 13. yüzyılda
inşa edilen ve Bizanslılar tarafından
“Asprocastron” (Beyaz Kale) diye
adlandırılan bu kale, isminin anlamını
hemen tüm dillerde korumuş.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer
alan Akkerman Kalesi, iki kilometre
uzunluğundaki surları ve 26 tanesi
ayakta kalmış gözetleme kuleleri ile
muhteşem bir eser.
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If you’d like to spend this summer on the opposite shore of the Black Sea, then you
might enjoy the seaside neighbourhood of Arcadia, where you can enjoy the sea and the
entertainment. You can also visit the ﬁsh restaurants and try local dishes at the cafes.
Bono, Ibiza and Itaka, the most popular spots in Arcadia, offer beach service in the daytime and turn into clubs in the evening. For a quieter spot where you can enjoy sea, sand
and sun, there’s Langeron Beach on the shore in Otrada, about 7 km from Arcadia.
If you’re able to spare the time, then we recommend you visit the Akkerman Castle in
Bilhorod-Dnistrovskyi, which is 70 km outside the city. Built in the 13th century, the
Byzantines referred to it as the “Asprocastron”, or “White Castle”, and this meaning has
been preserved in almost every language. The Akkerman Castle has walls that extend
for 2 km and 26 observation towers that are still in intact. This fantastic work of architecture is on UNESCO’s World Heritage List.
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Taşa Oyulmuş Acem Z a rafe ti:

İran Mim
YEDİ BİN YILI AŞAN BİR GEÇMİŞ.
GEÇMİŞTEN SÜZÜLEN KÖKLÜ
BİR KÜLTÜR. SURİYE’DEN KUZEY
HİNDİSTAN’A VE ÇİN SINIRLARINA,
KAFKASYA’DAN ZANZİBAR’A KADAR
ETKİSİNİ HİSSETTİRMİŞ BİR
ÜSLUP. İRAN MİMARİSİ...

YAZI / TEXT SEDA MEŞELİ ALLARD
FOTOĞRAFLAR / PHOTOS: XAVIER ALLARD
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İMAM CAMİİ, İSFAHAN
IMAM MOSQUE, ISFAHAN

marisi
PERSIAN ELEGANCE CARVED IN STONE:

THE ARCHITECTURE OF IRAN
A HISTORY THAT GOES BACK MORE THAN
7,000 YEARS. AN ESTABLISHED CULTURE
FILTERED THROUGH THE PAST. A STYLE
THAT HAS MADE ITSELF FELT FROM SYRIA
TO NORTHERN INDIA AND THE BORDERS OF
CHINA, FROM CAUCASIA TO ZANZIBAR.
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M

ütevazi evlerden
çayhanelere, yeşil
köşk bahçelerinden
dünya alemin şu ana
dek gördüğü en göz
kamaştırıcı eserlere
kadar Acem etkisini
taşıyan birçok farklı
yapı, hem İran topraklarında,
hem de Acem kültürünün
değdiği her yerde karşımıza
çıkıyor.
Yüzyıllar içinden süzülen
geleneklerden ve kültürel
öğelerden etkilenip zaman
içinde değişip dönüşen İran
mimarisi, hem yapısal hem de
estetik açıdan büyük bir çeşitlilik
gösteriyor. Ancak, tarih boyunca
karşılaştığı istilâlara ve kültürel
yapı farklılaşmalarına rağmen,
diğer Müslüman ülkelere kıyasla
özgün karakterini koruyor
hâlâ. Daire, kare gibi geometrik
şekillerin bolca kullanılışı,
simetrik plânlama, hem orana
hem de biçime verilen önem
ve özellikle kubbe ve kemer
yapımına getirilen yenilikler,
İran mimarisini yükseklere
taşımış asırlar boyunca.
Denilebilir ki bu mimari anlayış,
sıradan sayılabilecek evlere
bile bir asalet, en mütevazi
kervansaraylara bile bir
çekicilik katmış.
Bu topraklara yolu düşenler,
örnekleri ülkenin dört bir
yanına dağılmış mimari üslûba,
İranlıların gelişmiş bilim, sanat
anlayışına ve estetiğe verdikleri
öneme hayran kalıyor. O hâlde,
bir göz atalım Acem diyarını
mesken tutmuş, geçmişin
ruhunu hâlen yaşatan bu eşsiz
şaheserlere.
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YEZD SOKAKLARI
YAZD STREETS

F

rom modest homes to teahouses, green garden pavilions to
the most spectacular works that the world has ever known,
the Persian inﬂuence is felt in numerous works found in Iran
and in every place that has been touched by Persian culture.

Filtered through centuries of tradition, Iranian architecture
has been affected by cultural elements and undergone changes over time, presenting a great variety in terms of both construction and
aesthetics. However, despite a history of invasions and cultural variations,
in comparison to other Muslim countries, Iran still maintains its unique
character. The frequent use of circles, squares and other geometric shapes;
symmetrical plans; the importance given to both proportion and form; and
especially the innovations brought by domes and arches have, over the centuries, brought Iranian architecture to a pinnacle. It may be said that this
architectural approach has added a nobility to otherwise ordinary houses
and an attractiveness to even the most modest caravanserais.
Those who ﬁnd themselves in these lands will also ﬁnd themselves admiring the style of the architectural examples spread throughout the country
as well as the Iranian attitude towards science and art and the importance
placed on aesthetics. With this in mind, let’s have a look at the incomparable
works from the world of Persia that keep the spirit of the past alive.
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AZADİ (ÖZGÜRLÜK) ANITI, TAHRAN AZADİ (FREEDOM) TOWER, TEHRAN

TAHRAN SOKAKLARINDA
Başkent Tahran’ın sokaklarını arşınlarken
yakın tarihte yapılmasına rağmen Tahran’ın
simgesi hâline gelmiş, hem Sasani hem
de İslam mimarisinin izlerini taşıyan
Azadi (Özgürlük) Anıtı çıkıyor karşımıza.
Ardından geleneksel mimari özelliklerin
modern yapılara uyarlanmasının iki
başarılı örneği olarak Şehir Tiyatrosu
ve Ulusal Müze’yi görüyoruz. Tahran
Kapalı Çarşısı ise vücudu saran damarlar
misali her yana dağılıp tekrar bir araya
gelen dar sokakları, hiç beklemediğiniz
anda karşınızda beliriveren camileri ve
çeşmeleri ile Tahran’ın içinde bir başka
şehir sanki. Kemerlerle birbirine bağlı
çarşı duvarları, sokak köşelerinden göğe
doğru yükselen kubbeler ve kendi başına
görülmeyi hak eden tarihi kapılar, çarşıya
zarafetini kazandıran unsurlar. Motosiklet
ve bisikletlilerin sıkça uğradığı, her daim
kalabalık olan ve aklınıza gelebilecek
ne varsa kolayca bulabileceğiniz Kapalı
Çarşı, baharat kokularıyla insanın başını
döndürüyor.
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ON THE STREETS OF TEHRAN
Strolling through the streets of the capital, Tehran, we encounter the Azadi
(Freedom) Tower, a monument that bears traces of both Sassanid and
Islamic architecture, and which, despite its recent construction, has become
the symbol of the city. Behind it we see the City Theatre and the National
Museum, two examples of modern architecture that have successfully
adapted traditional elements. The Tehran Covered Bazaar, on the other
hand, with its narrow lanes that disperse and then reunite like arteries, and
its mosques and fountains that pop up unexpectedly before you, feels like an
entirely different city within Tehran. The bazaar walls connected together
by arches, the domes that rise skyward from the corners of the street, and
the historic doors that alone are worth seeing are the elements that infuse
the bazaar with elegance. Filled with motorcycles and bicycles, an ever-present crowd, and the head-turning scent of spices, the Covered Bazaar is a
place where you can easily ﬁnd anything you could ever imagine.
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“İsfahan nefs-e jahan”, Türkçe’si “İsfahan, dünyanın
yarısıdır” sözü İsfahan’a henüz varmadan kulağımıza
çalınıyor. İsfahan’a ayak basan istisnasız herkesin
uğradığı göz alabildiğine uzanan Nakş-ı Cihan Meydanı,
daha ilk görüşte, buraya dair anlatılan ne varsa sergiliyor
sanki. Sabah erkenden meydanda yerini alan faytonlarla
şenlenen, günün her saatinde farklı renklere boyanan,
ortasındaki havuzun fıskiyelerinin hiç durmadan
çalışıp atmosferi daha da etkileyici kıldığı, dillere
destan İsfahan’ın can damarı Nakş-ı Cihan. Dört bir
yanı birbirinden göz alıcı camiler, saraylar ile çevrilmiş.
İsfahan’da her şeyin başlangıç noktası burası sanki!

İMAM CAMİİ, İSFAHAN
IMAM MOSQUE, ISFAHAN
NAKŞ-I CİHAN MEYDANI (İMAM HUMEYNİ MEYDANI), UNESCO’NUN DÜNYA
KÜLTÜR MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALIYOR.
NAGHSHE JAHAN SQUARE (AYATOLLAH KHOMEINI SQUARE) IS ON UNESCO’S
WORLD HERITAGE LIST.

0)4.7.<0-?7:4,"1;.)0)6
“İsfahan nefs-e jahan” – in English, “Isfahan is half of the
world”; these words reach my ears before we even get to
Isfahan. The Naghshe Jahan Square is visited by everyone,
without exception, who sets foot in the city, and it’s as if it
reveals everything about itself to everyone at ﬁrst glance.
The heart of the Isfahan of legend, Naghshe Jahan Square is
enlivened in the early mornings by phaetons, and the pool in
its centre, with fountains continuously spraying water, adds
to the colourful atmosphere of the square all day long. On all
four sides of the square are mosques and palaces, each one
more dazzling than the next. It’s as if this is the starting point
for everything in Isfahan! On the south side of the square is
the Imam Mosque, built by Shah Abbas in the 17th century.
The mosque wins the hearts of all who come to the square,
especially at night, when the bright blue tiles that adorn it are
bathed in an attractive, delicate light. In the mosque interior,
you will notice that when you call out from right beneath the
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Meydanın güney tarafında bulunan ve 17. yüzyılda
Şah Abbas tarafından yaptırılan İmam Cami, bilhassa
geceleri ışığın nazikçe dokunup göz alıcı bir görünüme
bürüdüğü masmavi çini süslemeleriyle yolu bu
meydana düşenlerin gönlünü fethediyor. Caminin iç
tarafında, kubbenin tam altında seslenmeniz halinde,
birkaç kez yankılanan sesinizin size döndüğünü fark
ediyorsunuz. Burada, mükemmel bir akustik ve nadide
bir zevkin ürünü olan çini süslemelerle ifade bulan
Acem mimarisinin kusursuzluğu karşısında diliniz
tutuluyor adeta. Meydanın üç tarafındaki üç önemli
yapıdan biri olan ve zarif bir şekilde iki yana doğru
genişleyen altı katlı Ali Kapu Sarayı, meydana hakim
bir konumda bulunuyor. Her birine dik merdivenlerle
çıkılan katların tavanlarında ve duvarlarında birbirinden
değişik süslemeler göze çarpıyor. Acem diyarının tekmil
hayvanları; geyik, tilki, tavus kuşu, güvercin ve bülbüller
bu sarayın dört bir yanında en parlak ve gösterişli
hâlleriyle poz veriyor.

dome, you hear your voice echoing back to you several times.
Here, in this ﬂawless example of Persian architecture, you’ll
ﬁnd perfect acoustics and pleasing, precious ornamental
tiles that will leave you truly speechless. One of three important structures on three sides of Naghshe Jahan Square, the
structure that dominates the square is the six-story Ali Qapu
Palace. Rising upwards elegantly on both sides, each level is
reached by a steep staircase. One is struck by the different
decorations that cover the walls and ceilings on each level.
Deer, foxes, peacocks, doves and nightingales – all of the
animals of the Persian world – show themselves off to their
ﬁnest, as they pose on the walls of the palace.
Right across from the Ali Qapu Palace is another masterpiece, the Sheikh Lotfollah Mosque, whispering to you to
come inside. Considered one of the masterpieces of Safavid
architecture, it, too, was built by Shah Abbas in the 17th
century.
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Ali Kapu Sarayı’nın hemen
karşısında, sakin bir fısıltıyla
sizi davet eden bir başka bir
şaheser, Şeyh Lütfullah Cami
yer alıyor. Safevi mimarisinin
başyapıtlarından biri kabul
edilen ve 17. yüzyılda yine Şah
Abbas tarafından yaptırılan bu
camiyle Ali Kapu Sarayı arasında
meydanın altından geçen bir
tünel uzanırmış zamanında.
Sarayda yaşayan kadınlar
ibadete gidecekleri vakit bu
tüneli kullanır, kem gözlerden
saklarlarmış kendilerini. Tıpkı
İmam Cami gibi Şeyh Lütfullah
Cami’nin tavanları da mavinin her
tonunu barındıran çinilerle bezeli.
İsfahan’dan bahsederken, insana
serapmış hissi veren ışıltılı
köprülerden dem vurmamak
olmaz. Zayande Nehri üzerine
kurulmuş altı köprüden ilki, farsça
“otuz üç sütunlu köprü” anlamına
gelen Si-o-se Pol. 17. yüzyılın
başlarında yapılan ve İsfahan’ın
sembolü hâline gelmiş olan bu
köprü, Safevi mimarisinin en ünlü
örneklerinden biri. Köprünün alt
tarafındaki çayhaneler, İran’ın
mis kokulu çaylarını nehre doğru
yudumlayanlarla dolup taşıyor,
şen sohbetlerden yankılanan
sesler nehrin dalgalarına karışıyor.
Zayende’nin üzerindeki
köprülerden bir diğeri de Khaju.
Tıpkı Se-o-se pol gibi 17. yüzyılda
yapılmış olan Khaju, yirmi üç
kemerden oluşuyor. Zamanında
burada kurulu olan barajdan hem
nehrin akışını düzenlemek, hem
de çevredeki alanların sulanması
için yararlanılmış. Khaju her
daim tıklım tıklım; yaşamın
her hâli üstünden akıp gidiyor
mütemadiyen. Nehre doğru
uzanan taş merdivenlerde,
sadece nehri izlemek için
bir köşede saatlerce oturup
bu güzelliğin içine kendini
dahil edenlerin sayısı da
azımsanamayacak kadar çok.
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At one time there was a tunnel
under the square that connected the mosque and the
palace, so that when the time
came for prayers, the women
of the palace could use the
tunnel to reach the mosque
and avoid “the evil eye”. The
ceilings of the Sheikh Lotfollah Mosque, like those of the
Imam Mosque, are ornamented with tiles in every imaginable shade of blue.

Sİ-O-SE POL

BİR ZAMANLAR,
ŞAH’IN MEYDANDA
YAPILAN
ŞENLİKLERİ
İZLEDİĞİ ALİ
KAPU SARAYI’NIN
BALKONU,
ŞİMDİLERDE
NEFES KESEN
MEYDANIN VE
MESCİTLERİN
MANZARASINA
TANIKLIK EDEN
YERLİ VE YABANCI
ZİYARETÇİLERİN
UĞRAK YERİ.
ONCE UPON A
TIME, THE SHAH
WATCHED THE
FESTIVITIES IN
THE SQUARE
FROM THE
BALCONY OF THE
ALI QAPU PALACE.
TODAY, TOURISTS
FROM ALL OVER
IRAN AND ABROAD
ENJOY THE
BREATHTAKING
VIEW OF THE
SQUARE AND
MOSQUES FROM
THE SAME
BALCONY.

When speaking of Isfahan, it’s
impossible to leave out the
city’s gleaming bridges that
appear over the Zayandeh
River as if in a mirage. The
ﬁrst bridge to be built over
the river was the Si-o-se Pol,
which is Farsi for “The Bridge
with 33 Columns”. Built in
the 17th century, this bridge,
which has become the symbol
of Isfahan, is one of the most
well-known works of Safavid
architecture in the world. Below the bridge, the teahouses
ﬁll up with customers sipping
Iran’s deliciously scented tea,
and the aroma is carried to
the river, where the echoes of
lively conversations mix with
the sound of the river’s waves.
Another of the bridges over
the Zayandeh, the Khaju, was,
like the Si-o-se Pol, built in
the 17th century. The Khaju
is comprised of 23 arches. At
one time, there was a dam here
that regulated the ﬂow of the
river and was used to provide
water to the surrounding areas.
There is a constant ﬂow of
traffic across the Khaju, which
is always ﬁlled with crowds,
and there are also a considerable number of people sitting
for hours on the stone steps
that lead down to the river, just
watching the river and losing
themselves in its beauty.
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BOROUJERDİ KONAĞI, KAŞAN
BOROUJERDI MANSION, KASHAN

İran’ın mimarisinden
bahsediyorsak eğer,
Kaşan’dan bahsetmeden
olmaz! Konak tarzı evleriyle
ün yapmış olan Kaşan’da
ilk durağımız Boroujerdi
Konağı. 19. yüzyılda zengin
bir tüccar olan Haji Mehdi
Boroujerdi’nin gelini için
inşa edilmiş olan konak,
geniş dikdörtgen avlusu,
zarif duvar süslemeleri ve
kırk metre yüksekliğindeki
rüzgâr kuleleri ile ünlü. Bu
kuleler konağın hep serin
kalmasını sağlamak için
inşa edilmiş. İran tarihinde
adı “şaheserler” arasında
geçen Boroujerdi Konağı’nın
yapımında yüz elli kadar
usta, mimar ve sanatçı
birlikte çalışmış ve konağın
tamamlanması tam on sekiz
yıl sürmüş.
Kaşan’da görülmesi gereken
bir diğer yapı Abbasian
Konağı. Şu anda halka açık
bir müze olarak hizmet veren
bu koca konak, birden fazla
ailenin ihtiyaçlarına cevap
vermek üzere inşa edilmiş
altı avlusuyla dikkat çekiyor.
Konağın odalarından birinin
tavanı, yıldızlı gecelerin
ihtişamını kapalı mekâna
taşımak için ayna parçalarıyla
süslenmiş. Yapının yüksek
kemerleri ve görkemli
salonları alçıdan kabartmalar
ve ayna işlemelerle
donatılmış, pencereler ince
bir zevkle boyanmış ve konak,
gören herkesin hayran olacağı
bir şaheser olmuş çıkmış.
Kaşan’da güzellik açısından
birbiriyle yarışan Tabatabaie,
Ameri-ha, Shariﬁan ve Al-eYaseen konakları da mutlaka
gezilmesi gereken yerler
arasında.
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İRAN ÇÖLLERİNİN
KIYISINDA
BULUNAN
KUM-KERMAN
YOLUNDAKİ VAHA
ŞEHİR KAŞAN’IN
GÜZELLİĞİ,
ÇÖLÜN KUM
SARISI RENGİ VE
VAHA YEŞİLİNİN
ZITLIĞINDAN
GELİYOR.
LOCATED ON
THE EDGE OF THE
IRANIAN DESERTS
ON THE ROAD
BETWEEN QUM
AND KERMAN,
KASHAN IS AN
OASIS CITY
WHOSE BEAUTY
LIES IN THE
CONTRAST
BETWEEN THE
GREEN OF THE
OASIS AND THE
YELLOW OF THE
DESERT
SANDS.
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In discussing Iranian architecture, one
cannot leave out Kashan, which has
become known for its mansions. Our
ﬁrst stop is the Boroujerdi Mansion,
which the rich 19th-century merchant
Haji Mehdi had built for his bride. One
of the “masterpieces” of Iranian history, it is known for its wide rectangular
courtyard, delicate wall decorations, and
40-meter-high wind towers that were
built to ensure that the mansion always
remained cool. Close to 150 master
artisans, architects and artists worked
together on the construction of the
Boroujerdi Mansion, which took a full
eight years to complete.

Another place you shouldn’t miss in Kashan
is the Abbasian House. Currently open to
the public as a museum, this huge mansion
is notable for its six courtyards, which were
built to serve the needs of more than one
family. The ceiling of one of the rooms is
decorated with fragments of mirror so as to
carry the magniﬁcence of a starry night into
this enclosed space. With its high arches and
grand salons decorated with plaster reliefs,
mirrored ornamentation, and ﬁnely wrought
and tastefully painted windows, the mansion
has become a masterpiece that leaves all
who see it awestruck. Among the places you
shouldn’t neglect to visit when in Kashan
are the Tabatabaei, Ameriha, Shariﬁan and
Al-e-Yaseen mansions, which vie with one
another in terms of beauty.
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Kaşan’ın konaklarını geride bırakıp
Şia mezhebinin kutsal şehri Kum’a
varıyoruz. Dikkatimizi önce uzaktan
ışıl ışıl parlayan minareler çekiyor.
Bu minareler, devasa bir altın
kubbenin altındaki Fatima alMasumeh Türbesi’ne ait. Oniki
İmam’dan biri olan İmam Reza’nın
kız kardeşi Fatima al-Masumeh,
9. yüzyılda vefat etmiş, türbesinin
ilk kubbesi ise 12. yüzyılda inşa
edilmeye başlanmış. Türbe, 17.
yüzyılın başlarında Şah Abbas
tarafından büyütülmüş ve çeşitli
yapılar eklenmiş. Türbeye görkemli
altın kubbesinin eklenme tarihi ise
19. yüzyılın başları. Yapı, o dönemde
geçirdiği restorasyon sonrası
şimdiki etkileyici görünümüne
kavuşturulmuş.
Türbenin avlusunu adımlayıp
gökyüzüne dokunacakmışçasına
uzanan minarelerin gölgesinde
etrafı seyreylerken içinizde bir
huzur hissediyorsunuz. Sonra
sayısız ayna parçası ile süslenmiş
ana salondaki ışık yansımalarıyla
gözleriniz kamaşıyor. Hele bir de
yağmurla şenleniyorsa ziyaretiniz,
tanık olduğunuz manzaranın tariﬁ
olmuyor. Kum’un bu asil türbesi,
sanki becerikli bir ressamın elinden
çıkmış bir tabloyu andırıyor
yağmurlu vakitlerde.

FATİMA AL-MASUMEH TÜRBESİ, KUM / SHRINE OF FATIMA MASUMEH, QOM

DRIPPING WITH LIGHT: THE
SHRINE OF FATIMAH IN QOM
We leave behind the mansions of Kashan,
arriving in the holy Shia city of Qom.
The ﬁrst things to catch our eye are the
sparkling minarets belonging to the
Shrine of Fatima Masumeh, which sits
below an enormous golden dome. The
sister of Imam Reza, one of the 12 leaders
of the Shia faith, Fatimah Masumeh died
in the 9th century, but it wasn’t until the
12th century that construction began on
the ﬁrst of the shrine’s domes. The shrine
was enlarged at the beginning of the 17th
century by Sheikh Abbas, who had various
structures added to it, but it was not until
the beginning of the 19th century that the
shrine’s majestic golden dome was added.
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It was the restorations that took place
during that time period that give the
structure the impressive appearance
that it has today.
As you enter the shrine’s courtyard and
have a look around in the shadow of the
minarets, which appear to be reaching
up to touch the sky, you’ll be ﬁlled with
a sense of peace. Afterwards, you’ll be
dazzled by the countless fragments of
mirror adorning the main salon. And if
your visit is enlivened by a little rain,
you’ll be treated to a vision that is
beyond words. Under the raindrops, this
noble shrine of Qom takes on the look of
a work of art sprung from the hands of a
talented painter.
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Çöl sarısı kerpiç evler arasında
uzanan aynı renkteki dar
sokaklarla karşılıyor Yezd
şehri ziyaretçilerini. Sokaklar
adımlarınız altında uzuyor,
hiç tahmin edilmeyen bir
yerde kesişiyor, birbirinden
ayrılıyor ya da çıkmaz bir yola
sürükleniyor. Sokakları oluşturan
duvarlar, hasretlik âşıklar gibi
yer yer birbirlerine kemerlerle
kavuşuyor. Dar sokaklar, ferah ve
aydınlık meydanlara sürüklüyor
ziyaretçilerini. Yezd’in bir diğer
çekim noktası, “Takiyeh” diye
de adlandırılan Amir Çakmak
Kompleksi, aslında üç katlı
bir cephe. Geleneksel dört
eyvanlı yapısı ve ön yüzünde
bulunan birçok küçük kubbe ve
kemerleriyle en az Cuma Cami
kadar heybetli olan Amir Çakmak
kompleksi, Muharrem ayında
düzenlenen “aşura” törenlerine
ev sahipliği yapmak üzere,
14. yüzyılda, Emir Celaleddin
Çakmak’ın eşi Bibi Fatima Hatun
tarafından inşa ettirilmiş.
470 yılından beri kesintisiz
şekilde badem ve kayısı
odunlarıyla beslenerek yanan
ateşin saklandığı Zerdüşt
Tapınağı Ateşgâh, Yezd’e gidildiği
vakit, kesinlikle görmeden
dönülmeyecek bir durak.
Ateşgâh, demir kapılar ardına
saklanmış, ancak meraklısına,
kapısını çalana gösteriyor
kendini; nazlı bir güzel gibi.
Zerdüştlerin eskiden ölülerini
kartal ve akbaba gibi yırtıcı
kuşlara bıraktıkları Sessizlik
Kuleleri ise tepeyi tırmanmayı
göze alanları bekliyor yamacına.
Sözün özü, Marco Polo’nun
sekiz asır önce “Eyaletin en asil
ve güzel şehri” diye betimlediği
Yezd, hâlâ koruyor zarafetini.
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YEZD’DE SIKÇA KARŞINIZA ÇIKAN “BADGİR”LER, YANİ RÜZGÂR KULELERİ, İRAN MİMARİSİNİN
MUCİZELERİNDEN BİRİ. ZAMANIN BİLGELİĞİYLE “KLİMA” MANTIĞINDA İCAT EDİLMİŞLER,
HAVANIN SICAKLIĞINI KENDİLERİNE HAS BİR TEKNİKLE İÇLERİNE ÇEKİP, EVİN İÇİNE SERİN
HAVA TAŞINMASINI SAĞLIYORLAR.
THE WIND TOWERS KNOWN AS “BADGIR” THAT ARE FOUND ALL OVER YAZD ARE ONE OF THE
MIRACLES OF IRANIAN ARCHITECTURE. CONSTRUCTED WITH THE WISDOM OF THE AGE, THEY
ACT LIKE AIR CONDITIONING TO DRAW HOT AIR OUT OF THE HOUSE AND CARRY COOL AIR
INSIDE USING A TECHNOLOGY ALL THEIR OWN.
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Visitors to Yazd will ﬁnd yellow mud
houses the colour of the desert sand
lining narrow streets of the same colour.
The streets stretch out under your
footsteps, intersect in a place you never
expected, split off from one another, or
lead to a dead end. The walls that form
the streets are like lovers who have
been torn apart, but reunited at various
places through arches. Visitors are drawn
through the narrow streets to the bright
and open squares.
Another attraction in Yazd is the Amir
Chakhmaq Complex, or “Tekyeh”, which,
in fact, presents a single, three-story
facade. With its traditional structure of
four courtyards and several small domes
and arches located in the front, the Amir
Chakhmaq complex is just as grand as

Yazd’s main Mosque. Constructed in the
14th century by Bibi Fatima Hatun, the
wife of Amir Jalalludin Chakhmaq, the
complex hosts the “Ashura” ceremonies,
an annual Shia day of commemoration.
Inside the Zoroastrian Fire Temple
known as the Atash Behram is a ﬁre that
has burned continuously since the year
470, fed by wood cut from almond and
apricot trees. Stopping here is a must for
anyone visiting Yazd. The Fire Temple is
hidden behind iron doors, like a coy beauty who reveals herself only to those who
knock on her door. At one time, Zoroastrians left out the remains of the dead for
eagles, vultures and other birds of prey
in “Towers of Silence”, which can still be
found at the top of the hill, for those who
wish to climb it. In short, eight centuries
ago, Marco Polo described Yazd as “the
most beautiful city in the state”, and it
continues to preserve its elegance.
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İstanbul-Maskat
uçuşları başladı
Pegasus Hava Yolları’nın
yeni uçuş noktalarından
biri de Umman’ın başkenti
Maskat oldu. İstanbul’dan
Maskat’a haftanın dört
günü düzenlenen seferlerin
ilki 3 Temmuz tarihinde
gerçekleşti. Misaﬁrler,
İstanbul-Maskat arasında
düzenlenen karşılıklı
seferler için biletlerini 119,99
USD’den başlayan ﬁyatlarla,
ﬂypgs.com, mobile.ﬂypgs.
com, Pegasus’un mobil
uygulamaları ve acente
kanalları aracılığıyla satın
alabiliyor.
Pegasus’un Maskat’a
uçuşları İstanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı’ndan
Salı, Perşembe, Cumartesi
ve Pazar günleri; Maskat
Havalimanı’ndan
İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı’na ise Çarşamba,
Cuma, Pazar ve Pazartesi
günleri düzenleniyor.

PEGASUS,
MASKAT’I
İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN
ÜZERİNDEN İÇ
HATLARDA 30
NOKTAYA, DIŞ
HATLARDA İSE
38 NOKTAYA,
TOPLAMDA
68 NOKTAYA
BAĞLANTILI
UÇURUYOR.
PEGASUS HAS
CONNECTING
FLIGHTS BETWEEN
MUSCAT AND 68
DESTINATIONS
VIA İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN,
INCLUDING
30 DOMESTIC
DESTINATIONS IN
TURKEY AND 38
ABROAD.

İSTANBULMUSCAT
FLIGHTS
BEGIN
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ONE OF THE NEW DESTINATIONS OF PEGASUS AIRLINES HAS
BECOME MUSCAT, THE CAPITAL OF OMAN. SINCE JULY 3,
FLIGHTS BETWEEN İSTANBUL AND MUSCAT ARE AVAILABLE FOUR
TIMES A WEEK. GUESTS ARE ABLE TO PURCHASE İSTANBULMUSCAT ROUND-TRIP TICKETS FOR AS LITTLE AS 119.99 USD
THROUGH THE FLYPGS.COM AND MOBILE.FLYPGS.COM WEB
SITES AND PEGASUS MOBILE APPLICATIONS AS WELL AS
THROUGH TRAVEL AGENTS.
PEGASUS FLIGHTS TO MUSCAT LEAVE İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN AIRPORT ON TUESDAYS, THURSDAYS, SATURDAYS AND
SUNDAYS; WHILE FLIGHTS FROM MUSCAT AIRPORT TO İSTANBUL
SABİHA GÖKÇEN TAKE OFF ON WEDNESDAYS, FRIDAYS, SUNDAYS
AND MONDAYS.
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Pegasus’un İzmr-Kev uçuşları başladı
Pegasus Hava Yolları, İzmir’den
Ürdün’ün başkenti Amman’a
gerçekleştirdiği direkt
seferlerden sonra yaz dönemi
boyunca İzmir-Kiev hattını da
uçuş ağına ekledi. İzmir’den
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e
haftada dört gün düzenlenen
karşılıklı seferlerin ilki,
9 Temmuz tarihinde gerçekleşti.
Misaﬁrler, İzmir-Kiev arasındaki
seferler için biletlerini
49,99 USD’den başlayan
ﬁyatlarla satın alabiliyor.
Pegasus’un Kiev’e uçuşları,
İzmir Adnan Menderes
Havalimanı’ndan Pazartesi,
Çarşamba, Cuma ve Pazar
günleri saat 23.50’de; Kiev
Havalimanı’ndan İzmir’e ise
Pazartesi, Salı, Perşembe ve
Cumartesi günleri saat 02.55’te
düzenleniyor. Misaﬁrler,
Pegasus’un Kiev uçuşları için
biletlerini ﬂypgs.com, mobile.
ﬂypgs.com, Pegasus’un mobil
uygulamaları ve acente kanalları
aracılığıyla satın alabiliyor.
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PEGASUS STARTED UP İZMİR-KIEV FLIGHTS
AFTER INITIATING DIRECT FLIGHTS
BETWEEN İZMİR AND THE JORDANIAN
CAPITAL AMMAN, PEGASUS AIRLINES
HAS ADDED İZMİR-KIEV FLIGHTS TO ITS
FLIGHT NETWORK FOR THE SUMMER
SEASON. SINCE JULY 9, PEGASUS HAS
BEEN FLYING TO AND FROM İZMİR AND THE
UKRAINIAN CAPITAL FOUR TIMES A WEEK.
GUESTS CAN PURCHASE TICKETS FOR
İZMİR-KIEV FLIGHTS FOR PRICES
STARTING AT 49.99 USD.

PEGASUS FLIGHTS TO KIEV TAKE OFF FROM
İZMİR ADNAN MENDERES AIRPORT AT 23.50
ON MONDAYS, WEDNESDAYS, FRIDAYS AND
SUNDAYS. FLIGHTS FROM KIEV AIRPORT
TO İZMİR ARE AVAILABLE ON MONDAYS,
TUESDAYS, THURSDAYS AND SATURDAYS
AT 02.55. GUESTS CAN PURCHASE TICKETS
FOR PEGASUS FLIGHTS TO KIEV THROUGH
THE FLYPGS.COM AND MOBILE.FLYPGS.COM
WEBSITES AND PEGASUS MOBILE APPS AS
WELL AS THROUGH TRAVEL AGENTS.
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PEGASUS
FLIES
BETWEEN
ADANAŞIRNAK AND
ADANADALAMAN

Adana-Şırnak ve
Adana-Dalaman arasında seferler düzenlyor
Pegasus

Pegasus Hava Yolları, 20 Haziran’dan bu yana
Adana-Şırnak arasında, 11 Temmuz’dan bu
yana ise Adana-Dalaman arasında karşılıklı
seferler düzenlemeye başladı. Pegasus
misaﬁrleri, Adana Şırnak karşılıklı seferlerinde
23 Eylül’e kadar olan uçuşlar için biletlerini
89,99 TL, 24 Eylül-27 Ekim arasındaki uçuşlar
için de 69,99 TL’den alabiliyor. Adana-Şırnak
uçuşları Adana Havalimanı’ndan Çarşamba
günleri saat 13.00’te, Cumartesi günleri saat
14.55’te; Şırnak Havalimanı’ndan ise Çarşamba
günleri saat 14.50’de, Cumartesi günleri saat
16.45’te düzenleniyor.
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Pegasus Hava Yolları’nın haftada dört frekans
olan Adana-Dalaman uçuşları ise, ÇarşambaPerşembe-Cumartesi ve Pazar günleri
karşılıklı olarak düzenleniyor. Misaﬁrler,
Adana ile Dalaman arasında düzenlenen
seferler için biletlerini 99,99 TL’den başlayan
ﬁyatlarla alabiliyor.
Pegasus misaﬁrleri, Pegasus’un
Adana-Şırnak ve Adana-Dalaman uçuşları
için biletlerini ﬂypgs.com, mobile.ﬂypgs.
com, Pegasus Mobil Uygulamaları ve acente
kanalları aracılığıyla satın alabiliyor.

PEGASUS AIRLINES HAS BEEN
SCHEDULING FLIGHTS BETWEEN
ADANA AND ŞIRNAK SINCE
JUNE 20 AND BETWEEN ADANA
AND DALAMAN SINCE JULY
11. PEGASUS GUESTS CAN
PURCHASE TICKETS BETWEEN
ADANA AND ŞIRNAK FOR 89.99
TL FOR FLIGHTS BETWEEN NOW
AND SEPTEMBER 23, WITH
PRICES DROPPING TO 69.99
TL FOR FLIGHTS BETWEEN
SEPTEMBER 24 AND OCTOBER
27. FLIGHTS FOR ŞIRNAK TAKE
OFF FROM ADANA AIRPORT ON
WEDNESDAYS AT 13.00 AND
SATURDAYS AT 14.55, WHEREAS
FLIGHTS FROM ŞIRNAK AIRPORT
TO ADANA ARE AVAILABLE ON
WEDNESDAYS AT 14.50 AND
SATURDAYS AT 16.45.
FLIGHTS ON PEGASUS AIRLINES
BETWEEN ADANA AND DALAMAN
ARE AVAILABLE FOUR TIMES
A WEEK ( WEDNESDAYS,
THURSDAYS, SATURDAYS
AND SUNDAYS) . GUESTS CAN
PURCHASE TICKETS STARTING AT
99.99 TL FOR FLIGHTS BETWEEN
ADANA AND DALAMAN AIRPORTS.
PEGASUS GUESTS CAN
PURCHASE TICKETS FOR ADANAŞIRNAK AND ADANA-DALAMAN
FLIGHTS ON PEGASUS AIRLINES
THROUGH FLYPGS.COM, MOBILE.
FLYPGS.COM, PEGASUS MOBILE
APPS AND TRAVEL AGENTS.

çocuklar

kids

0-:̪-Ai7+=34):ʈiʈ6
EVERYTHING IS FOR KIDS

Galápagos Adaları...
THE GALÁPAGOS ISLANDS...
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GALÁPAGOS,
2007
YILINDA
“UNESCO
TEHLİKE
ALTINDAKİ
DÜNYA
MİRAS
LİSTESİ”NE
ALINDI.
IN 2007, THE
GALÁPAGOS
ISLANDS
WERE
PLACED ON
UNESCO’S
“LIST OF
WORLD
HERITAGE IN
DANGER”
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Türl e r i n Ç e ş i tl i l i ğ i

G al á p a go s Adal a r ı
DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR
YERİNDE GÖREMEYECEĞİNİZ
CANLI TÜRLERİNE
EV SAHİPLİĞİ YAPAN
GALÁPAGOS ADALARI’YLA
TANIŞIYORUZ.
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA

A VARIETY OF SPECIES THE

GALAPÁGOS ISLANDS
WE’RE GETTING TO KNOW THE GALÁPAGOS ISLANDS,
HOME TO SPECIES YOU WON’T BE ABLE TO FIND
ANYPLACE ELSE IN THE WORLD.
WITH THE CONTRIBUTION OF NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS TÜRKİYE
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GALÁPAGOS ADALARI’NIN ADI, İSPANYOLCA’DA “DEV
KAPLUMBAĞA” ANLAMINA GELEN “GALÁPAGO”DAN GELİYOR.
THE GALÁPAGOS ISLANDS GET THEIR NAME FROM THE
SPANISH “GALÁPAGO”, MEANING “GIANT TURTLE”.

CHARLES DARWIN

B

ir biyologsunuz; karada
yapacağınız araştırmalar için
özel kıyafetleriniz, gerekli
ekipmanla dolu çantanız,
deniz içinse dalış takımlarınız,
su altında not alabilmeniz
için özel defter-kaleminiz ve
kameranızla Galápagos Adaları’nı ziyaret
etmeye hazırsınız!
Galápagos, Büyük Okyanus’ta bulunan;
13 ana ada, 6 küçük ada ve 107 kadar
adacıktan oluşan bir takımada. Latin
Amerika ülkelerinden Ekvador’un başkenti
Quito’dan gemi veya uçak yolculuğuyla
ulaşılabilen bu bölgenin koruma altındaki
doğal alanları, binlerce farklı bitki ve hayvan
türüne hassas bir ev sahipliği yapıyor.
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D

ressed in the outﬁt
designed especially for your
land-based research and
carrying your bag full of
essential equipment, diving
gear, camera, and special
notebook and pen designed
to take notes underwater, you’re a biologist
ready to visit the Galápagos Islands!
The Galápagos are an island chain in the
Paciﬁc Ocean comprised of 13 main islands,
6 small islands and 107 even smaller islets.
Reached by boat from Quito, the capital
of Ecuador, one of the countries in Latin
America, the region’s nature preserves act
as sensitive host to thousands of species of
ﬂora and fauna.

İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi
Charles Darwin, Aralık 1831’de
Beagle isimli keşif gemisinde çıktığı
ve dünyanın pek çok yerinde gözlem
ve araştırma yapma fırsatı bulduğu
beş yıllık tur sırasında, Galápagos
Adaları’na da ziyarette bulundu
(1835). Bu bölgede beş hafta
geçiren Darwin, “evrim teorisi”
hakkındaki fikirlerini büyük ölçüde,
bu adalar topluluğunun doğal
ortamında gözlemlediği ilginç canlı
türleri sayesinde edindi. Charles
Darwin, gözlemlerinin sonuçlarını
daha sonra “Türlerin Kökeni” adlı
çalışmasında topladı.

CHARLES DARWIN
In December 1831, the English
biologist and natural historian
Charles Darwin set sail in the
research vessel, the Beagle. Darwin
had the opportunity to observe and
study many places in the world
during his five-year tour, which
included a visit to the Galapagos
Islands in 1835. He spent five weeks
in the region, and a large part of his
“theory of evolution” was developed
as a result of his observations of
interesting species in their natural
habitat of the island ecosystem.
Later, the results of Darwin’s
observations were brought together
in his “Origin of Species”.
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MAVİ AYAKLI
SÜMSÜK
OKYANUSLARIN
100 METRE
DERİNLERİNE
KADAR DALABİLİR.
BLUE FOOTED
BOOBIES ARE
ALSO ABLE TO
DIVE IN THE
OCEAN TO DEPTHS
OF UP TO 100
METRES.
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The volcanic composition of the Galápagos
has produced a variety of ecosystems that
are one of the most important factors in
its incredible biodiversity. The islands are
home to 560 different species of ﬂora, more
than 180 of which are endemic. For example,
Darwiniothamnus and lecocarpus, which are
members of the daisy family, and cactuses,
like the lava cactus and jasminocereus, are
classiﬁed as endemic species of the region.
The wildlife on the island is also rich in
diversity. Darwin’s ﬁnches live in the humid
ecosystem, giant tortoises in the transitional
ecosystem, Galápagos black iguanas in the
dry ecosystem, and Galápagos sea lions in the
ecosystem between the surface and depths
of the sea. The ability of such diverse and
unique species to reside together in the same
environment lies in the variations in the
temperature of the four main oceans whose
currents surround the islands. This characteristic makes the Galápagos Islands one of
the planet’s richest tropical marine systems.
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Volkanik yapısı sayesinde zengin bir
coğraﬁ yapıya sahip Galápagos’ta bulunan
farklı ekosistemler, biyo-çeşitliliği
zenginleştiren en önemli nedenlerden
biri. Adalarda 180’i endemik olmak üzere
560 farklı bitki türü bulunuyor. Örneğin
Darwiniothamnus ve lecocarpus gibi
papatya ailelerinin yanı sıra lav kaktüsü
(lava cactus) ve jasminocereus gibi kaktüs
aileleri, bu bölgenin endemik bitkileri
olarak sınıﬂandırılmış.
Adalardaki yaban hayatı da zengin bir
çeşitlilik gösteriyor. Nemli ekosistem
Darwin ispinozlarının, geçişken ekosistem
dev kaplumbağaların, kuru ekosistem
Galápagos kara iguanalarının, dip sularının
yüzeye çıktığı ekosistem ise Galápagos
denizaslanlarının yaşam alanları. Bu kadar
çeşitli ve kendine özgü türün aynı ortamda
yer alabilmesinin kaynağı ise değişik
sıcaklıklara sahip dört farklı ana okyanus
akıntısının adaları çevrelemesi. Bu
özelliğiyle Galápagos Adaları, gezegenin
en zengin tropikal deniz sistemlerinden
birine sahip.
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Bu adalarda dünyanın başka hiçbir
yerinde karşılaşamayacağınız, ilginç
görünümlere sahip canlılarla tanışıp
not defterinize kaydedebilirsiniz.
Görüş alanınıza giren ilk canlı
türü mavi ayaklı sümsük olacaktır
muhtemelen. Bu kuşun ayakları
gerçekten de masmavidir! 90 cm’ye
erişen kanat açıklığıyla büyük bir
deniz kuşu olan mavi ayaklı sümsüğün
kanatlarını açarak dans ettiğini
de görebilirsiniz. Bunun nedeni,
kendine eş çekmektir. Ama sümsüğün
yeteneği dansla sınırlı değildir; bu kuş
okyanusların 100 metre derinlerine
kadar dalabilir.
Sırada yine adaya has bir dev var:
Galápagos dev kara kaplumbağası.
Yaklaşık iki metrelik bir boya
erişebilen, yemeksiz ve susuz 18
ay yaşayabilen bu kaplumbağanın

ortalama yaşam süresi 100 yılı geçer.
Hatta 155 yıl yaşayan, kayıtlara geçmiş
bir kaplumbağa bile var. Ancak,
sayıları 18. yüzyıl öncesinde 300 bin
kadarken bugün yaklaşık 20 bine
düşmüş olan bu hayvanların geleceği
tehlike altında.
Gözünüzü okyanusa diktiğinizde,
denizden karaya ağır adımlarla çıkan
iguanayı fark edeceksiniz. Nefesini 45
dakika kadar tutabilen deniz iguanası,
sadece Galápagos Adaları’nda yaşayan
bir canlı türüdür. Algler ve deniz
yosunlarıyla beslenen bu hayvan 30
metre derine dalabilir ve okyanusta
yuttuğu tuzlu suyu atmak için hapşırır.
Dürbününüzle etrafı taramaya
başladığınızda, karşınıza paytak
paytak yürüyen siyah-beyaz bir
kuş çıkabilir! Tamam Antarktika’da
değilsiniz ama şaşırmanıza da gerek
yok! O bir Galápagos pengueni.
DARWIN
İSPİNOZLARI,
DÜNYANIN EN
NADİR KUŞ
TÜRLERİNDEN
BİRİ KABUL
EDİLİYOR.
DARWIN’S
FINCHES ARE
CONSIDERED TO
BE ONE OF THE
RAREST BIRD
SPECIES IN THE
WORLD.
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ISLAND SAFARI
On these islands you will come across
interesting-looking creatures that you won’t
ﬁnd anywhere else on the planet and that
you can record in your notebook. Most likely
the ﬁrst creature to enter your ﬁeld of vision
will be the blue footed booby. These large sea
birds have feet that are truly a bright blue!
Blue footed boobies have wingspans that can
reach up to 90 cm, and you can watch them
open their wings and dance in order to attract
a mate. But the boobies’ talents aren’t limited
to dancing: these birds are also able to dive in
the ocean to depths of up to 100 metres.
Next you’ll ﬁnd another giant native to the
islands: the Galápagos giant tortoise. These
tortoises can grow to lengths of around two
metres, can survive for 18 months without
food and water, and have an average lifespan
of more than 100 years. In fact, one turtle is
known to have lived to the age of 155. However, while these animals numbered up to
300,000 before the 18th century, today, they
have been reduced to around 20,000, and
their future is in danger.
When you turn your gaze to the ocean, you’ll
notice an iguana moving slowly from the sea
to the land. A species found nowhere but the
Galápagos Islands, the marine iguana can
hold its breath for up to 45 minutes. It feeds
on algae and seaweed, can dive down 30 metres, and if it swallows the salty ocean water, it
sneezes to get rid of it.
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Bu penguen Ekvator çizgisine
bu kadar yakın yaşayan tek
penguen türü ve bu bölgede
yaşamını sürdürebilmesini
soğuk su akıntılarına borçlu.
Galápagos pengueni, 35 cm’lik
boyuyla dünyanın en küçük
penguenleri arasında yer alıyor.
Aslında daha keşfedecek çok
daha fazla canlı var ama hava
kararıyor ve artık gitme zamanı
yaklaşıyor!

If you scan the surroundings with your
binoculars, you might see a black-and-white
bird waddling towards you. No, you’re not in
Antartica, but there’s no reason to be surprised: that’s a Galápagos penguin! This is the
only species of penguin to live this close to the
equator, and it owes its ability to exist in this
region to the cold-water currents. At only 35
cm, Galápagos penguins are among the world’s
smallest penguins. In fact, there are many
more creatures to discover, but it’s starting to
get dark, and soon it will be time to go!

=6,-:<0:-)<
These islands are home to species of life
that you can’t ﬁnd anyplace else. However,
an increase in the human population,
climate change, poaching, pollution and
uninformed tourism have put these island
communities and regional ecosystems
under threat. Experts say that over the
past few years, water temperatures in the
Galápagos region have increased by around
two degrees, which has had a negative effect
on marine life.

<-04ʈ3-)4<16,)
Başka hiçbir yerde
göremeyeceğiniz canlı
türlerine ev sahipliği yapan bu
adalar topluluğu ve bölgenin
ekosistemleri; insan nüfusunun
artışı, iklim değişikliği, yasa dışı
avlanma, kirlilik ve bilinçsiz
turizm nedeniyle ciddi bir tehdit
ve tehlike altında. Uzmanlar,
Galápagos bölgesindeki su
sıcaklığının, son yıllarda
ortalamanın iki derece üzerine
çıktığını ve bunun deniz yaşamı
üzerinde olumsuz etkileri
olacağını belirtiyor.
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KÜNYE

Konum: Büyük Okyanus
Ülke: Ekvador
Yüzölçümü: 7880 km2
Nüfus: 26 bin 640

STATS

Location: Pacific Ocean
Countrie: Ecuador
Area: 7880 km2
Population: 26,640
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Dünyayı Oluştu ra n

Ç a rp ı ş m a
BUGÜN ÜZERİNDE YAŞADIĞIMIZ
GEZEGEN, 4,5 MİLYAR YIL ÖNCE GÜNEŞ
SİSTEMİ’NDEKİ “THEIA” ADLI GEZEGENİN
DÜNYA’YA ÇARPMASIYLA OLUŞTU.
YAZI: SELİN FELDMAN
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA

182 Pegasus _ Ağustos / August 2018

THE CRASH THAT MADE
THE WORLD
THE PLANET WE’RE LIVING ON TODAY WAS CREATED 4.5
BILLION YEARS AGO WHEN ANOTHER PLANET IN THE SOLAR
SYSTEM, “THEIA”, CRASHED INTO THE EARTH.
WITH THE CONTRIBUTION OF NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS TÜRKİYE
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BİLİM İNSANLARI ASLINDA BİRÇOK YANITIN THEIA
GEZEGENİNDE YATTIĞINI DÜŞÜNÜYOR.
SCIENTISTS ACTUALLY THINK THAT MANY OF THE ANSWERS
LIE IN THE PLANET THEIA.

D

ünya nasıl oluştu?
Atmosfer neden bu
kadar kalın? Yeryüzünde
yaşam ne zaman başladı?
Üzerinde yaşadığımız
mavi gezegen hakkında
düşündükçe aklımıza
sonsuz sayıda soru geliyor. Aynı
sorular bilim insanlarının da zihnini
kurcalıyor. Bu nedenle gezegenimizin
nasıl oluştuğunu keşfetmek için sürekli
araştırma yapıyorlar. Şimdi sıkı durun!
Bilim insanları aslında birçok yanıtın
Theia gezegeninde yattığını düşünüyor.
Daha önce hiç Theia diye bir gezegen
duymadınız mı? Bu oldukça doğal!
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H

ow was the world
created? Why is
the atmosphere
this thick? When
did life on earth
begin? You can
come up with an
endless number of questions about
the blue planet on which we live.
Scientists are also pondering the
same questions. This is why they’re
continually conducting research to
discover how our planet was created. Now hold on tight! Scientists
actually think that many of the
answers lie in the planet Theia.

THEIA NEYE BENZİYORDU?
Uzmanlara göre Mars boyutlarında
olan Theia, yeni doğmuş
gezegenlerin birçoğu gibi taş
yığınından oluşuyordu. Bu bebek
gezegen, Güneş Sistemi’nin
oluştuğu erken dönemde, nispeten
Güneş’e yakın bir yörüngede
dolanıyordu. Güneş’in etrafında
dolanan Dünya ve Theia, zamanla
birbirlerine fazla yaklaşınca
çekim güçleri yüzünden büyük bir
çarpışma gerçekleşti.

WHAT WAS THEIA LIKE?
According to experts, Theia was the
size of Mars and, like many newborn
planets, was composed of mounds
of rock. This baby planet was in orbit
relatively close to the Sun during
the early period of the Solar System.
In time, as the Earth and Theia
revolved around the sun, they came
too close to one another, and their
gravitational forces caused them to
violently collide..

ÇATLAKLARI ÖNLER

SOLMAYAN CANLI RENKLER
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Çünkü bugün artık böyle bir gezegen yok.
Theia, milyarlarca yıl önce Güneş Sistemi’nde
dolanan bir gezegendi, tıpkı Dünya gibi.
Ancak bu durum 4,5 milyar yıl önce değişti.
Dünya, henüz sadece 100 milyon yaşındayken
ve üzerinde yaşam başlamamışken, Mars
büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bebek
gezegen Theia ile çarpıştı. Aslında bilim
insanları Theia’nın Dünya ile çarpıştığını
uzun yıllardır biliyordu. Ancak önceleri bu
çarpışmanın 45 derecelik bir açıyla olduğu
sanılıyordu. 2016 yılında ABD’deki Kaliforniya
Üniversitesi’nden bilim insanlarının
gerçekleştirdiği bir araştırma ise bu iki
gezegenin aslında “kafa kafaya” çarpıştığı
ve Dünya’nın günümüzdeki hâlini Theia ile
yaşadığı bu çarpışma sonucu aldığı teorisini
ortaya koydu. “Kafa kafaya” çarpışma, iki
gezegenin tamamen iç içe geçecek şekilde
birbirine çarpması anlamına geliyor. Bu
çarpışma o denli şiddetliydi ki, iki gezegen
birbirinin içinde eriyerek yeni bir gezegen
oluşturdu. Birleşme sırasında koparak uzaya
fırlayan bir parça, yani Ay da Dünya’nın çekim
gücüne kapılarak yörüngeye girdi.

You mean you’ve never heard of a planet called
Theia? That’s only natural, because there is no
such planet anymore! Billions of years ago,
Theia was one of the planets in the Solar System,
just like the Earth; however, 4.5 billion years
ago, everything changed. When the Earth was
only 100 million years old and there was still
no life on it, it collided with the “baby planet”
Theia, which is thought to have been around the
size of Mars. Actually, scientists have known for
many years that Theia collided with the Earth,
but they used to think the collision occurred at
a 45-degree angle. However, in 2016, research
conducted by scientists at the University of California showed that the two planets crashed in a
head-on collision. This led to the theory that the
Earth we know today is a result of this collision
with Theia. The head-on collision meant the
two planets crashed in such a way that they got
completely mixed up. The crash was so violent
that the two planets melded together to form
a new planet. During the process of uniting, a
piece was thrown into space, and this became
the Moon, which was brought into the Earth’s
orbit by the force of gravity.
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THEIA, MİLYARLARCA YIL ÖNCE GÜNEŞ SİSTEMİ’NDE
DOLANAN BİR GEZEGENDİ, TIPKI DÜNYA GİBİ.
BILLIONS OF YEARS AGO, THEIA WAS ONE OF THE PLANETS
IN THE SOLAR SYSTEM, JUST LIKE THE EARTH.
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AY’IN SIRRI
Bu çarpışma teorisi, gezegenimizin
neden büyük bir uyduya sahip
olduğunu da açıklıyor. Bilim
insanları, uyduları, genellikle
gezegenlerin oluşumu sırasında
yörüngelerinde kalan daha küçük
kaya parçalarının oluşturduğunu
düşünüyor. Birkaç yıl öncesine
kadar da Dünya’ya çarptığı sırada
Theia’dan kopan bir parçanın Ay’ı
oluşturduğu sanılıyordu. Kaliforniya
Üniversitesi’nden Profesör Dr.
Edward Young “Öyle olsaydı Ay’ın
kimyasal yapısı farklı olurdu” diyor.
Yeni bulgular, Young’ın işaret ettiği
gibi, Ay’ın Dünya ile aynı kimyasal
özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
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THE MYSTERY OF THE
MOON

the moon and the Earth share the
same chemical characteristics.

This collision theory explains why
our planet has a large satellite. Scientists think that satellites are usually created out of smaller rocks that
remain in a planet’s orbit during the
planet’s development. Up until a few
years ago, it was thought that the
moon was created out of a piece of
Theia that broke off when it collided
with the Earth. “If that were true,”
says Prof. Dr. Edward Young of the
University of California, “then the
chemical composition of the moon
would be different.” New ﬁndings,
as Young has pointed out, show that

So, how is it that scientists were able
to ﬁgure out that the Moon and the
Earth share the same characteristics? Seven moon rocks that had
been collected from the surface of
the moon as part of research conducted by Apollo 12, 15 and 17 were
compared with volcanic rocks taken
from Hawaii and Alaska. The results
proved that there was absolutely no
difference in the oxygen isotopes of
the rocks in the two groups. “This
proves that the Moon and the Earth
share equal amounts of material

_ ÇOCUK / KIDS _

THEIA:
SELENE’NİN
ANNESİ
Theia gezegeni,
adını Antik Yunan
mitolojisinden alıyor.
Yunan mitolojisinde
Theia, “Ay tanrıçası”
olarak bilinen
Selene’nin annesi.
Yakın zamana kadar
Ay’ı oluşturduğu
düşünülen gezegene
de Theia isminin
verilmesi bu yüzden.

THEIA: MOTHER
OF SELENE
The planet Theia
takes its name
from Ancient
Greek mythology.
According to Greek
mythology, Theia
is the mother of
Selene, the Goddess
of the Moon. The
planet Theia got
its name because
until recently, it was
thought that the
Moon was created
out of this planet.

Peki, bilim insanları, Ay ve Dünya’nın
aynı özelliklere sahip olduğunu nasıl
keşfetmiş olabilir? Apollo 12, 15 ve
17 araştırmalarıyla Ay yüzeyinden
getirilen yedi Ay taşı, Hawaii ve
Arizona’dan alınan volkanik kaya
örnekleriyle karşılaştırıldı. Sonuçta,
iki grup taşta bulunan oksijen
izotopları arasında hiçbir fark
olmadığı tespit edildi. Araştırmayı
gerçekleştiren ekibin başında
bulunan Edward Young, “Bu, Ay’da
ve Dünya’da eşit miktarda Theia
gezegenine ait madde bulunduğunun
kanıtı. Çarpışma sonrasında Theia,
hem Dünya’nın hem de Ay’ın içine
eşit biçimde karışmış” diyor. Diğer
bir deyişle, Ay da, tıpkı bugün
üzerinde yaşadığımız Dünya gibi,
eski Dünya ve Theia’nın bir karışımı.
Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bilim
insanları, bugün Dünya üzerinde
bulunan suyun bir kısmının da
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Theia’dan gelmiş olabileceğini
düşünüyor.
Peki ya çarpışma gerçekleşmeseydi
neler olurdu acaba? Young’a göre bu
çarpışma yaşanmasaydı Theia da,
tıpkı Mars gibi Güneş Sistemi’nde
bir gezegen olarak varlığını
sürdürecekti. Dünya’ya gelince…
Bu konuda sayısız teori var. Ancak
uzmanların ortak görüşü şöyle:
Dünya’nın manyetik alanı ve çekim
gücü çok daha zayıf, buna bağlı olarak
da atmosferi daha ince olacaktı.
Dolayısıyla Dünya üzerindeki
radyasyon oranı çok daha yüksek,
oksijen oranı ise düşük olacaktı.
Belki değişik canlı türleri oluşacaktı
ama şiddetli rüzgârlar uçmayı
güçleştireceğinden kuşlar gibi
kanatlı hayvanlar bunların arasında
yer almayacaktı. En önemlisi de bu
ortamda yaşaması mümkün olmayan
insan türü var olmayacaktı belki de!

from the planet Theia,”
says Edward Young,
who headed up the
research team. In other
words, the Moon, just
like the planet Earth we
inhabit today, is a mixture of Theia and the old
Earth. The University
of California scientists
also think that some
of the water found on
today’s Earth may have
come from Theia.
And what might have
happened if they hadn’t
collided? According
to Young, if there had
been no collision, Theia,
just like Mars, would
have continued its life
as a planet in the Solar
System. And what about
Earth...? There are
endless theories on the
subject, but the experts’
shared opinion is this:
The Earth’s magnetic
ﬁeld and gravitational
force would have been
much weaker, and so
its atmosphere would
have been thinner. As
a result, the radiation
on the Earth’s surface
would have been much
greater, and its oxygen
levels much lower. Perhaps different species of
life would have developed, but winged creatures like birds, which
would have had to ﬂy in
strong winds, would not
have been among them.
Most importantly, the
environment would
have been inhospitable
to the human species,
which might never have
developed!
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Çocuk Etknlk
KIDS’ ACTIVITIES

Genç Titanlar

Çizim Atölyesi

Öfkeli Dostlar

Şut ve Gol

Bütün süper kahramanların
kendilerine ait bir ﬁlmleri
olsa da Genç Titanlar’ın
yoktur! Grubun lideri
Robin ise bu işi çözmek ve
yardımcı karakter yerine
star olmak konusunda
kararlıdır. Ancak “süper
kötü” ile karşılaştığında işler
istediği gibi gitmeyecektir.
Animasyon ﬁlm, 3
Ağustos’ta sinemalarda.

Ressam Mehmet Sinan
Kuran, Muğla, Hilton
Dalaman Sarıgerme Resort
& SPA’da, 18-26 Ağustos
tarihleri arasında çocuklara
yönelik yaratıcı ve eğlenceli
çizim atölyeleri düzenliyor.
Sanatçı bu etkinlikte, her
yaştan çocuğa hayallerini
resme dökmesi için ışık
tutuyor.

Çağdaş Norveç
edebiyatının sevilen
yazarlarından Ingvar
Ambjørnsen’in kendi
kedisi ve köpeğinden
ilhamla kaleme aldığı
dört kitaplık macera
dizisi Sezer ve Tozar’ın bu
ikinci kitabı, 9 yaş ve üstü
çocuklara hitap ediyor.

Selin Feldman’ın,
hayatının ilk önemli
maçına çıkarken
arkadaşlık, takım ruhu,
fedakârlık ve çabanın
gerçek anlamını kavrayan
Deniz’in maceralarını
anlattığı kitabını Emirhan
Perker resimlemiş.

YOUNG TITANS
ALL OF THE SUPERHEROES HAVE
FILMS OF THEIR OWN, EXCEPT FOR
THE YOUNG TITANS! THE GROUP’S
LEADER, ROBIN, IS DETERMINED
TO SOLVE THIS PROBLEM AND
UPGRADE HIS OWN ROLE FROM
SIDEKICK TO STAR. BUT THINGS
DON’T GO AS HE HOPED THEY
WOULD WHEN HE RUNS INTO THE
“SUPER VILLAIN”. THIS ANIMATED
FILM HITS CINEMAS ON AUGUST 3.

DRAWING WORKSHOP
PAINTER MEHMET SİNAN
KURAN IS ORGANIZING FUN
AND CREATIVE DRAWING
WORKSHOPS FOR CHILDREN
AT THE HILTON DALAMAN
SARIGERME RESORT & SPA
IN MUĞLA BETWEEN AUGUST
18-26. THROUGH THIS EVENT,
THE ARTIST HIGHLIGHTS HOW
CHILDREN OF ALL AGES ARE
ABLE TO TURN THEIR DREAMS
INTO PAINTINGS.

ANGRY FRIENDS
INSPIRED BY THE AUTHOR’S
OWN CAT AND DOG AND
GEARED TOWARDS CHILDREN
AGES NINE AND UP, THIS IS
THE SECOND BOOK IN THE
FOUR-BOOK ADVENTURE
SERIES SAMSON & ROBERTO
BY INGVAR AMBJØRNSEN,
ONE OF THE BELOVED
WRITERS OF CONTEMPORARY
NORWEGIAN LITERATURE.

SHOOT AND SCORE
WRITTEN BY SELİN FELDMAN
AND ILLUSTRATED BY
EMİRHAN PERKER, THIS BOOK
RELATES THE ADVENTURES
OF DENİZ, WHO LEARNS
THE TRUE MEANING OF
FRIENDSHIP, TEAM SPIRIT,
LOYALTY AND EFFORT AS SHE
PREPARES FOR HER FIRST
IMPORTANT MATCH.

ISTANBULMODERN.ORG/TR
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PEYNİRLİ OMLET

ZAMANI
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TIME FOR A CHEESE OMELETTE
8*5)5)&$0/53*#65*0/0'/"5*0/"-(&0(3"1)*$,*%45f3,Û:&
YEDİĞİMİZ ŞEY
ÇEKİRDEKLİYSE
MEYVE, YAPRAK
YA DA KÖKSE
SEBZE DİYORUZ.
PEKİ DOMATES
SEBZE Mİ,
MEYVE Mİ?
İŞTE SİZE
ARAŞTIRIP
CEVABINI
ÖĞRENEBİLECEĞİZ
BİR SORU!
YUMURTA
VÜCUDUN
ÖNEMLİ BİR
PROTEİN
KAYNAĞIDIR.
MAYDANOZ
VİTAMİN DEĞERİ
YÜKSEK OLAN
MAYDANOZ,
BİRÇOK SAĞLIK
SORUNUNA İYİ
GELİR.
IF IT HAS SEEDS,
WE CALL IT A
FRUIT, AND IF
IT’S A LEAF OR
ROOT, WE CALL
IT A VEGETABLE.
SO... IS A TOMATO
A VEGETABLE
OR A FRUIT?
NOW, THERE’S
A QUESTION
TO RESEARCH
AND LEARN THE
ANSWER!
EGGS
ARE AN
IMPORTANT
SOURCE OF
PROTEIN.
PARSLEY
PARSLEY IS HIGH
IN VITAMINS
AND IS GOOD
FOR A LOT OF
DIFFERENT
HEALTH
PROBLEMS.

Kuşkusuz kahvaltı, günün
en önemli öğünü. Güne
sağlıklı bir başlangıç yapmak
istiyorsanız kahvaltınızı çok
iyi yapmalısınız. İşte size
doyurucu, sağlıklı ve bir o
kadar da lezzetli bir kahvaltı
seçeneği: Peynirli omlet.
HAZIRLANIŞI
Geniş bir kâsenin içine
iki adet yumurta kırın.
Yumurtaları kırarken, kâsenin
içine yumurtanın kabuklarını
düşürmemeye çalışın.
Ardından ayrı bir kaba, bir
kibrit kutusu kadar kaşar peyniri
rendeleyin. Eğer kaşar peyniri
sevmiyorsanız, beyaz peynir de
kullanabilirsiniz. Rendelediğiniz
peynirleri yumurtaların olduğu
kâsenin içine boşaltın. Kâsenin
içine yarım çay bardağı kadar
süt ve biraz tuz ekleyin. Daha
sonra çırpıcıyla kâsenin içindeki
malzemeleri güzelce karıştırın.
Omleti pişireceğiniz tavaya
çok az zeytinyağı dökün
ve zeytinyağının tavada
yayılmasını sağlayın. Sonra
tavayı kısık ateşte yanan
ocağın üzerine koyun. Tavayı,
yağı yakmayacak şekilde iyice
ısıttıktan sonra, karıştırdığınız
malzemeleri tavaya dökün.
Alt tarafı pişince, bir spatula
yardımı ile omleti tavada
ters çevirerek diğer tarafını
da pişirin. Pişen omletinizi
tavadan alıp güzelce servis
tabağına yerleştirin. Dilerseniz
tabağınızı domates dilimleri ve
maydanozla süsleyin.
Aﬁyet olsun!

No doubt about it:
Breakfast is the most
important meal of the
day. If you want to make a
healthy start to your day,
you need to eat a good
breakfast. Here’s a good
choice for a ﬁlling, healthy
and delicious breakfast:
A cheese omelette.
PREPARATIONS

Crack open two eggs into
a deep bowl. Try not to let
any eggshells fall into the
bowl while you’re doing
this.
Next, in another bowl,
use a grater to grate some
cheese into match box size
bits. If you don’t like yellow
kashar cheese, you can use
feta cheese instead. Empty
out the grated cheese into
the bowl with the eggs, and
add up to a quarter cup of
milk and some salt. Use an
egg beater to scramble all
the ingredients together
so they are well mixed.
Add a small amount of
olive oil to the pan you’ll
use to cook the omelette,
and swirl it around so
it spreads out over the
bottom. Next, place the
pan on the stovetop over
a low ﬂame. When the oil
has gotten nice and hot (be
careful not to let it burn),
pour out your mixture
into the pan.
Once the bottom has
cooked, using a spatula,
turn the omelette over
and let it cook on the
other side. Transfer the
cooked omelette to a
serving plate. If you want,
you can garnish the plate
with parsley and slices of
tomato.
Enjoy your meal!

OMLETİNİZİ HAZIRLARKEN BİR BÜYÜĞÜNÜZDENDEN YARDIM ALMAYI SAKIN UNUTMAYIN.
DON’T FORGET TO GET HELP FROM AN ADULT WHEN YOU MAKE YOUR OMELETTE!
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FİZİK, MATEMATİK, SİBERNETİK, ÇAĞININ ÖTESİNDE BİR MUCİT:

E LCE
ZE
RÎ
BUGÜN KULLANDIĞIMIZ
PEK ÇOK ALETİN, AYGITIN,
MAKİNENİN, DAHA ÖNCESİNDE
SANAYİ DEVRİMİ’NE
VE İCATLARA ZEMİN
OLUŞTURAN O İLK BİLGİLERİN
BİRÇOĞUNUN, 1100’LERİN
SONU İLA 1200’LERİN
BAŞINDA ANADOLU
TOPRAKLARINDA YAŞAMIŞ,
ÇAĞININ ÖTESİNDE BİR BİLİM
İNSANINA AİT OLDUĞUNU
BİLİYOR MUYDUNUZ?
YAZI / TEXT: ZEKİYE YARAŞ MERİÇ
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PHYSICS, MATHEMATICS
AND CYBERNETICS: AN INVENTOR
BEYOND HIS AGE

AL-JAZARI
DID YOU KNOW THAT MANY OF THE TOOLS,
UTENSILS AND MACHINERY WE USE
TODAY, AS WELL AS THE MAJORITY OF THE
INITIAL KNOWLEDGE THAT FORMED THE
BASIS FOR THE INDUSTRIAL REVOLUTION
AND EARLIER INVENTIONS, ARE THE WORK
OF A SCHOLAR WHO LIVED IN ANATOLIA
DURING THE LATE 1100S-EARLY 1200S
AND WHO WAS WAY AHEAD OF HIS TIME?

Pegasus _ Ağustos / August 2018 199

_ A)̪)5>-;<ʈ4LIFESTYLE _

E

l-Cezerî ya da
Bedîüzzaman
Ebü’l-İzz İsmail
İbn er-Rezzâz
el-Cezerî; 1153
yılında Cizre’nin
bugün Dağkapı
olarak bilinen Tor
Mahallesi’nde
doğmuş bir
bilim insanı. Onun çalışmaları ve
kitaplarının önsözüne yazdıkları hariç,
hayatının geri kalanı hakkında kısıtlı
bilgiye sahibiz. Doğum yeri dışında,
onun 1181 ila 1206 yılları arasında,
bugün Diyarbakır olarak bildiğimiz
Amid’de, Artuklu Beyi’nin sarayında
ve onun hizmetinde çalışmalarını
sürdürdüğünü biliyoruz yalnızca.
El-Cezerî’yi anlatan hemen tüm
belgelerde şu ortak ifadelere
rastlarsınız: “Sibernetik alanının
kurucusu ve ilk dâhisi. Fizikçi,
matematikçi, robot ve matris ustası,
mühendis.” Bu uzun tanımda, konuyla
ilgili olmayanlara yabancı gelebilecek
kelimeler “sibernetik” ve “matris”
olabilir. Sibernetik, canlılarda ve
makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi
inceleyen bir bilim dalı. Buna göre,
canlılar ile kendi kendini düzenleyen
ve çalışan makineler arasındaki
çalışma benzerlikleri inceleniyor ve
“genel makineler teorisi” olarak da
ifade ediliyor. Matris ise bir matematik
terimi; toplanabilir veya çarpılabilir
soyut miktarlar tablosu da diyebiliriz.
Bu arada, “sibernetik” terimini ilk kez
matematikçi ve fizikçi olan Fransız
André-Marie Ampère’in 1834’te
kullandığını, güncel anlamına ise
modern sibernetiğin kurucusu ABD’li
matematikçi ve felsefeci Norbert
Wiener’ın 1948’de yazdığı kitapla
kavuştuğunu söyleyelim. Yani elCezerî’den aşağı yukarı 750 yıl sonra!
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adi az-Zaman Abu’l-Izz ibn İsma’il ibn ar-Razaz Al-Jazari,
known as Al-Jazari, was a scholar born in Cizre in the
neighbourhood of Tor, the present-day Dağkapı, in 1153. We
know very little about his life other than his inventions and
what is written in the forewords of his books. Aside from his
birthplace, all we know is that between the years of 11811206, he worked at the palace of the Artuqids in Amid, present-day Diyarbakır, in the service of the Artuqid Dynasty.

In almost every document written about Al-Jazari you’ll come across
these statements: “He was the founder of the ﬁeld of cybernetics and
was its ﬁrst genius. He was a physicist, mathematician, expert in robots
and matrixes, and an engineer.” This lengthy description includes words
like “cybernetics” and “matrixes” that may sound foreign for those
not familiar with the subject. As a branch of knowledge covering the
control, communication and function of living creatures and machines,
cybernetics examines the similarities in the functioning of living
creatures and self-regulating and self-operating machines and develops a
“general machine theory”. A matrix, on the other hand, is a mathematical
term for a table of addable or multipliable abstract quantities. Let’s take
note of the fact that the term “cybernetics” was ﬁrst used in 1834 by the
French mathematician and physicist André-Marie Ampère, whereas
the ﬁrst instance of its being used in its current sense was in a book by
American mathematician-philosopher Norbert Wiener, the founder of
modern cybernetics, in 1948 – around 750 years after Al-Jazari!

online shopping
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AVRUPA KARANLIK ÇAĞINI
YAŞARKEN…
El-Cezerî’nin kaleme aldığı
Kitâb fî marifeti’l-hiyeli’lhendesiyye’de (Olağanüstü
Mekanik Araçların Bilgisi
Hakkında Kitap), bizzat
kendisinin tasarladığı ve
günlük hayatta kullanılması
amacıyla geliştirdiği pek
çok mekanizmaya dair
ayrıntılı bilgiler bulunuyor.
El-Cezerî’nin neden çağının
ötesinde bir bilim insanı
sayılması gerektiğinin delili
de burada işte: Kendisi bu
eserinde anlattığı icatlarla
uğraşırken Avrupa Orta Çağ’ı
yaşıyor; şehirleşme yeni
yeni başlamış, Haçlı seferleri
ile Kudüs hedeﬂi askeri
hareketlilik devam ediyor
ve kilise, heybetli katedral
inşaatlarıyla hâlâ en büyük
otorite olduğunu vurgulamaya
devam ediyor. Bilimsel çalışma
ve araştırmalar sınırlı, kıtada
türlü hastalıklar kol geziyor.

SİSTEMATİK ÇALIŞMA
Aynı devirlere dönüp elCezerî’nin kaleme aldığı
metinlere bakıyoruz: Önce
aletleri genel olarak tanıtıyor,
sonra imal sırasıyla parçaların
nasıl yapılacağını teker teker
anlatıyor ve bunların birbirine
nasıl monte edileceğini de
açıklayıp sonuç olarak aletin
nasıl çalışacağını tarif ediyor.
El-Cezerî, çalışmalarına
dair ön araştırmalarını da
şöyle anlatıyor: “Benden
çok evvel gelen âlimlerin
kitaplarını ve onları takip
edenlerin çalışmalarını gözden
geçirdim... Nihayet nakillerden
kurtuldum, başkalarının
yaptıklarından sıyrıldım ve
problemlere kendi gözümle
bakabildim... Uygulamaya
dönüştürülemeyen her teknik
ilmin, doğru ile yanlış arasında
muallakta kaldığını gördüm.”
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WHILE EUROPE WAS IN THE
DARK…
Al-Jazari’s book, Kitâb fî marifeti’l-hiyeli’l-hendesiyye (The
Book of Knowledge of Ingenious
Mechanical Devices), contains
detailed information about
numerous mechanisms that he
himself designed and developed
with the aim of using in daily life.
The clues as to why Al-Jazari
was considered to be a scientist
ahead of his times are found in
this book. While he was working
on the inventions described
therein, Europe was still in the
Middle Ages. Cities were just
beginning to arise, the military
campaigns of the Crusades that
aimed to retake Jerusalem were
continuing, and the church,
by constructing magniﬁcent
cathedrals, was continuing to
stress that it was still the highest
authority around. Scientiﬁc
enquiry was limited, and various
diseases were running rampant
across the continent.

SYSTEMATIC EFFORT
Let’s turn to the texts penned by
Al-Jazari during the same time
period: In general, he would
ﬁrst introduce a device; then, he
would explain the production
process, one-by-one describing
the parts and how they were to
be ﬁt together; ﬁnally, he gave
instructions as to how to operate
the device. This is how AlJazari explains the preliminary
research he conducted: “I looked
over the books of the wits who
had come way before me as well
as the work of their followers...
Finally, I freed myself of this
exchange, sloughed off the work
of others, and was able to see the
problems with my own eyes... I
realised that every technical science that cannot be transformed
into practice is suspended
between truth and falsehood.”
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ROBOTİK BİLİMİNİN ÖNCÜSÜ

A PIONEER OF ROBOTICS

Günümüz robotları
artık kontrol ve algılama
sistemlerine, bilgisayar
algoritmalarına bağlı
çalışıp akıllı davranabiliyor.
El-Cezerî’nin devrinde
ise durum elbette farklı,
ancak “tarihin ilk robot
örnekleri” diyebileceğimiz
otomatik saatler, abdest
alma ya da ikram hizmetinde
bulunan makineler, onun
tarafından yüzyıllar önce
hayata geçirilmiş. Bunlara
günümüz terminolojisiyle
“otomat” demek daha
doğru ama el-Cezerî’nin
icat ettiği mekanizmalar
devreye girdiğinde bu aletler
de otomatik olarak çalışıp
hareket ediyordu. Enerji
kaynağı ise yer çekimi
kuvvetiydi. Bu kuvvet de
ya düşürülen bir ağırlık, ya
boşalan bir kaptaki şamandıra
ya da batan bir cisim sayesinde
enerji üretiyordu. Daha açık
bir ifadeyle, onun çalışmaları
hidro-mekanik esaslarına
dayanıyordu. Onun robotları,
kitabında “insan kılığında”
resmedilmiş, hatta nakışlarla
ve işlemelerle süslenmiş, ince
kemerle bellerinde toplanmış
uzun kollu giysileri de
çizimlerde unutulmamıştı.

Contemporary robots are
able to act intelligently
because they use computer
algorithms to operate their
control and sensory systems.
But centuries ago, even
though things were, obviously, different in Al-Jazari’s
time, he created automatic
clocks and machines to
perform ablutions and make
offerings that we might call
“the world’s ﬁrst robots”. In
fact, it would be more correct
to call them “automata”,
using contemporary terminology, as the mechanisms
Al-Jazari invented allowed
these tools to work and move
automatically. For an energy
source, he relied on the force
of gravity, which produced
energy via a falling weight, a
sinking mass, or a ﬂoat in an
emptying container. Put more
simply, his works were based
on hydro-mechanics. In AlJazari’s books, his robots were
shown “dressed” as humans;
his drawings never failed to
present them in long-sleeved
clothing decorated in needlework and embroidery and
gathered with a thin belt at
the waist.

SANAYİ DEVRİMİ’NE
KATKILARI
El-Cezerî, bilim aşkıyla
çalışırken geleceği nasıl
etkileyeceğinden elbette
habersizdi. Çizimlere aktardığı
o tasarımları, Diyarbakır’ın İç
Kale’sinde bulunan sarayda
hayata geçirmiş, böylece onlar
birer çizim olarak kalmamış,
üretilmiş hatta gündelik
hayatta da kullanılmıştı.
Denilen o ki; Leonardo
da Vinci dahil, Rönesans
Dönemi’nde bilim insanlarının
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EL-CEZERÎ’NİN KALEME ALDIĞI METİNLERE BAKIYORUZ: ÖNCE
ALETLERİ GENEL OLARAK TANITIYOR, SONRA İMAL SIRASIYLA
PARÇALARIN NASIL YAPILACAĞINI TEKER TEKER ANLATIYOR VE
BUNLARIN BİRBİRİNE NASIL MONTE EDİLECEĞİNİ DE AÇIKLAYIP
SONUÇ OLARAK ALETİN NASIL ÇALIŞACAĞINI TARİF EDİYOR.
WHEN TURN TO THE TEXTS PENNED BY AL-JAZARI DURING THE
SAME TIME PERIOD: IN GENERAL, HE WOULD FIRST INTRODUCE A
DEVICE; THEN, HE WOULD EXPLAIN THE PRODUCTION PROCESS,
ONE-BY-ONE DESCRIBING THE PARTS AND HOW THEY WERE TO
BE FIT TOGETHER; FINALLY, HE GAVE INSTRUCTIONS AS TO HOW
TO OPERATE THE DEVICE.

CONTRIBUTIONS TO THE
INDUSTRIAL REVOLUTION
Working with a love of knowledge, Al-Jazari certainly had
no idea what affect he would
have on the future. His designs, which he laid down in
his drawings, were born in the
palace located inside the interior fortress in Diyarbakır,
and were thus not conﬁned
to the page, but were produced and then used in daily
life. It’s even said that during
the Renaissance, inventors,
including Leonardo da Vinci,
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CEZERÎ’NİN ÇALIŞMALARI
HİDRO-MEKANİK ESASLARINA
DAYANIYORDU.
AL-JAZARI’S WORKS
WERE BASED ON HYDROMECHANICS.

ellerinden düşürmeyeceği
kitabı; yüzlerce yıl sonra,
1700’lerin sonu 1800’lerin
başında, Almanya başta
olmak üzere o devrin
Avrupa ülkelerinde tercüme
edilecek, el-Cezerî’nin ismi
bile anılmadan 1900’lü
yıllara kadar mühendislik
fakültelerinde ders kitabı
olarak okutulacaktı. O
kitapta yer alan, hidrolik
güçle çalışıp bir dönme
hareketini bir öteleme
hareketine çeviren krankbiyel ve piston sistemleri de
daha sonra içten yanmalı
motorlarla işler hâle
getirilecekti. Bu gelişme
ise pistonlu pompaların
ve buhar makinelerinin
temelini atıp Sanayi
Devrimi’nin yolunu açacaktı.
Bir yanda 1200’lü yıllarda
Artuklu Emiri’nin sarayında
hayata geçirilen tasarımlar,
diğer yanda 21. yüzyılda
günlük hayatımızın bir
parçası haline gelen trenler,
otomobiller, gemiler, enerji
santralleri ve bütün o
karmaşık sistemler... Aradaki
bağın sadece çağının ötesine
uzanan bilim insanı el-Cezerî
ve onun 50-60 çizim içeren,
tıpkıbasımına göre 400
sayfadan ibaret “Olağanüstü
Mekanik Araçların Bilgisi
Hakkında Kitap”ı olduğunu
söylememek mümkün mü?
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never let Al-Jazari’s book out of their hands.
Hundreds of years later, in the late 1700s and
early 1800s, Al-Jazari’s work would be translated and used as a textbook in engineering
faculties in Europe, particularly Germany,
without ever crediting its author. The devices
found in that volume – with rotating-motion
crank-and-rod systems and reciprocating
motion piston systems powered by hydraulics – would eventually become the basis for
the internal combustion engine. And this
development laid the foundation for piston
pumps and steam engines, opening the way
for the Industrial Revolution.

On the one hand, we have the designs
that saw the light of day inside the palace
of the Artuqid Emir in the 13th century,
and on the other hand, we have the trains,
automobiles, ships, power plants and all
those complicated systems that have
become part of our daily life in the
21st century... How can we not conclude
that the one thing connecting them is
“The Book of Knowledge of Ingenious
Mechanical Devices”, the 400-page
volume containing the 50-60 drawings
by Al-Jazari, a scholar who was ahead
of his time?

_ A)̪)5>-;<ʈ4LIFESTYLE _

K
İ
N
T
S
U
G
İ
:
DOĞASINDA İYİLEŞMENİN
GÜZELLİĞİ VAR

DEĞER VERDİĞİMİZ VE ÇOK SEVDİĞİMİZ
BİR AİLE YADİGÂRI YA DA DOKUNMAYA
BİLE KIYAMADIĞIMIZ PORSELEN BİR
PARÇA ELİMİZDEN KAYIP KIRILDIĞINDA,
DAĞILAN PARÇALARA BAKIP NE
HİSSEDERİZ? HÜZÜN, SUÇLULUK,
VAZGEÇİŞ... KİNTSUGİ SANATINI İCRA
EDEN USTA ELLER, YÜZYILLARDIR
BU KIRILGANLIKLARI ONARMAK İÇİN
ÇALIŞMIŞ.
YAZI / TEXT: FUNDA YILDIZ

KINTSUGI:

THE DIVINE
BEAUTY OF EASTERN
RESTORATION

HOW ARE WE SUPPOSED TO FEEL,
WHEN A BELOVED HEIRLOOM OR
PRECIOUS PIECE OF PORCELAIN
WE NORMALLY DARE NOT EVEN
TOUCH SLIPS BETWEEN OUR
FINGERS AND SMASH TO PIECES?
LOOKING DOWN AT ITS SHATTERED
FRAGMENTS, WE ARE MET BY A
TIDE OF EMOTIONS; MELANCHOLY,
GUILT, DEFEAT… THE MASTERS OF
THE ART OF KINTSUGI, HOWEVER,
HAVE SPENT CENTURIES TRYING
TO REMEDY THIS FRAGILITY…
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K

ırılan parçaları toplarken, her bir kırık
parçaya bakıp artık o eşyanın hayatımızda
olmayacağını düşünürüz. Belki hüzün
belki suçluluk duyarız, parçaları
birleştirmek ister ama o eşyayı eski haline
döndüremeyeceğimize inanırız. Ancak her
kusuru ve eksikliği kucaklayan, doğasında
iyileşmenin güzelliğini barındıran
“Kintsugi”, kırılan objenin yeniden hayat
bulmasına ve hayatımızdaki varlığını devam
ettirmesine olanak tanır.
Geçmişi 15. yüzyıla dayanan ve “Kintsukuroi” olarak da
bilinen; kırık porselen ya da seramik parçaları altınla
birleştirme yöntemi Kintsugi, çıplak gözle bakıldığında sadece
bir tamir sanatı olarak görünür. “Kin” Japon dilinde altın,
“tsugi” ise birleştirmek anlamına gelir. Oysa Kintsugi, yalnızca
bir tamir sanatı değildir; kimi zaman seramik bir kâse, kimi
zaman porselen bir çay fincanının kırık parçalarını birleştiren
o usta ellere, onu hayatımızdan tamamen çıkarmak yerine,
onun ikinci bir şansı hak ettiği düşüncesi ve inancı eşlik eder.
Bu sanatın temelinde ise “Wabi-Sabi” yani “Kusurları kucakla”
olarak bilinen Japon felsefesi yatar.

G

athering up all the broken pieces in
your palm, it hits you suddenly that
this precious item will never again be
a part of your life. Whether the overwhelming feeling is one of shame or
sadness, it’s clear that no matter how
hard you try to ﬁx it, this precious
belonging is never going to be quite the same again.
However, through the art of “Kintsugi” every mishap
or slight of hand can be accommodated in order to
revivify the original beauty of all objects, allowing us to
continue letting their charm shine on, come what may…
Kintsugi, also known as “Kintsukuroi” has a history going back to the 15th century, and is an art-form which
uses gold to piece together the broken pieces of ceramic items. To the naked eye, this would make it simply
“the art of repair.” However, Kintsugi (a compound
word combining the Japanese words “kin” – or, “gold,”
and “tsugi” – or, “joining together”) is far more than a
means of repair. Masters of the art will piece together
the shattered fragments of a ceramic bowl or porcelain
teacup, with the belief that all items deserve a second
chance rather than disappearing from our lives forever.
The Japanese concept known as “Wabi-Sabi” - or,
“Accommodating Flaws,” forms the philosophical basis
of this art-form.
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BU SANATIN TEMELİNDE
“WABİ-SABİ” YANİ
“KUSURLARI KUCAKLA”
OLARAK BİLİNEN JAPON
FELSEFESİ YATAR.
THE JAPANESE
CONCEPT KNOWN AS
“WABI-SABI” - OR,
“ACCOMMODATING
FLAWS,” FORMS THE
PHILOSOPHICAL BASIS
OF THIS ART-FORM.

SHOGUN’UN KIRIK ÇAYDANLIĞI
Kintsugi sanatının ortaya çıkışına ilişkin
anlatılardan biri, Japonya’nın 15. yüzyıldaki
shogun’larından Ashikaga Yoshimasa’nın
(1436-1490) kırık bir seramik çaydanlığı tamir
ettirmek için Çin’e göndermesiyle başlar.
Yoshimasa, tamirden dönen çaydanlığın metal
tellerle birbirine tutturulduğunu görünce, bu
tamiratın estetik olmadığını düşünerek yerine
altın kullanılmasını emreder. Bundan ilham
alan sanatçılar, objeler estetik görünsün diye
çabalarken Kintsugi sanatı ortaya çıkar.

SAĞLAM OBJELER KIRILIYOR!
Kintsugi’nin ortaya çıktığı dönemde Batı’da
kırılan objelerin değerini kaybettiği ve
bir daha eskisi gibi olmayacağı düşüncesi
yaygınken, Doğu’da yükselen bu sanat,
Wabi-Sabi felsefesiyle beslenerek güçlenir.
Bu düşünce ve inanca göre, parlayan objeler
yeni kabul edilir ve kullanımları onlara
soyluluk katıp değer kazandırır.
Kullanılırken kırılan objeler ise
onarıldıklarında yeniden hayat bulur.
Günümüzde ise, kırılmış seramik ve
porselenler toz altın, gümüş, bronz ya da
platinden oluşan vernikle onarılmaya,
Kintsugi geleneğiyle eskisinden daha orijinal,
daha estetik ve daha değerli kabul edilen yeni
hayatlarına kavuşturulmaya devam ediyor.
Hatta bazı çağdaş Japon sanatçılar, Kintsugi’yi
icra edebilmek için sağlam objeleri kırıyor,
yeniden yapıştırıyor ve ortaya birbirinden
güzel sanat eserleri çıkarıyor. Sözün özü,
Kintsugi, nesnelerin yeniden doğuşunu,
nesneye ve insana dair kırılganlıkların
iyileşmesini temsil ediyor.
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THE BROKEN TEAPOTS OF THE
SHOGUN
One of the Kintsugi’s origin stories
begins with Ashikago Yoshimasa
(1436-1490), the 15th century Japanese shogun, who, having broken
his teapot, decided to send it to
China for repair. Deeming the metal
soldering which held the pieces of
the newly repaired teapot together
as unsightly, Yoshimasa ordered the
seams to be lined in gold. The artists
inspired by this order then went on
to give birth to the art of Kintsugi as
a means of beautifying objects.

IF IT AIN’T BROKE...
Whilst in the West, a broken object
is deemed to have no value with all
hope of repair forsaken, the art of
Kintsugi has increased in inﬂuence
throughout the East in accordance
with the Wabi-Sabi philosophy. According to this belief, shiny objects

can be given a second lease of life,
having already been endowed with
nobility and value through years of
use. Thus, objects which get broken
during use may be allowed a new
lease of life with thoughtful repair.
Today, broken ceramics and porcelains are still repaired with a mixed
lacquer of gold, silver, bronze or
platinum, and thanks to Kintsugi, in
their new lives they are regarded as
far more original, more aesthetically
pleasing, and more valuable than
they formally were. In fact, a number
of contemporary Japanese artists are
even intentionally breaking ceramic
items in order to rejoin and display
them as beautiful artworks in the
name of Kintsugi.
In short, Kintsugi represents a
means of allowing items to be
reborn, and represents a means of
healing the fragility not just of them,
but their owners too.

BAYİLERDE

N A T G E O T R A V E L E R ’A
A

YA Z G E L Dİ !

K İ M S E B U D Ü N YAY I
BİZDEN DAHA İYİ
TA N I M I YO R .

nationalgeographic.com.tr
facebook.com/NatGeoMagazineTurkiye
twitter.com/NatGeoMagTR
instagram.com/NatGeoMagazineTurkiye
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SESSİZLİK

LÜTFEN!
ŞU SIRALAR DÜNYADAKİ EN BÜYÜK SAĞLIK TRENDİNİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR
MUSUNUZ? ASLINDA ÇOK BASİT AMA BİR O KADAR DA ULAŞILMASI ZOR BİR ŞEYDEN;
SESSİZLİKTEN BAHSEDİYORUZ.
WOMEN’S HEALTH TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA

QUIET,
PLEASE!
DO YOU KNOW WHAT THE BIGGEST
HEALTH TREND IS THESE DAYS? IN
FACT, IT’S SOMETHING VERY SIMPLE,
BUT EQUALLY HARD TO ACHIEVE: WE’RE
TALKING ABOUT SILENCE…
WITH THE CONTRIBUTION OF WOMEN’S HEALTH TÜRKİYE
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ünya gitgide daha gürültülü bir
yer hâline geliyor. Açık ki; sabırsız
sürücülerin aralıksız bastığı kornalar,
dev hoparlörlerden çıkan sesler ya da
yüksek müzik sesi gibi insan kaynaklı
arka plan gürültüsü, her geçen gün
biraz daha artıyor. Düşük seviyeli
gürültü bile işitme sistemine zarar
verebilirken, yangın alarmı gibi ani
ve kulak tırmalayan sesler yıkıcı
olabiliyor. Bu tip sesler kortizol ve adrenalin seviyelerini
tırmandırıyor. Bu hormon seli de, kalp hastalıklarına
neden olabilen enﬂamasyona, anksiyeteye ya da
uykusuzluğa yol açabiliyor. Bunların yanı sıra, sürekli
artan ve bitmek bilmeyen e-posta ve sosyal medya
bildirim yağmuru da rekor seviyede zihinsel gürültüye
ve fiziksel strese yol açıyor.
Sesin insan vücudu ve çevreye olan etkisini araştıran,
ABD’nin Güney Kaliforniya Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği ve Hukuk Bölümü’nden Prof. Dr. Bart
Kosko’ya kulak verecek olursak: “Birçoğumuzun her gün
maruz kaldığı işitsel ve zihinsel uyarım, kakofoniye; yani
arka planda fazla gürültü bulunması nedeniyle iletilmek
istenen mesajın etkin biçimde algılanamamasına neden
oluyor. Bu da beyni, kalbi ve iç kulak dokusunu etkiliyor.
Bu durum, vücudu bir uyarılma durumuna; daha basitçe
‘savaş ya da kaç’ reﬂeksine sokuyor.”

T

he world is getting noisier by the day.
Clearly, the background noise produced
by human beings – impatient drivers
leaning on horns, noise coming out of
giant speakers, loud music and the like –
is increasing every day. While even lowlevel noise can cause auditory damage,
sudden loud and grating noises like ﬁre alarms can be
devastating. These kinds of sounds increase cortisol and
adrenalin levels, and this ﬂood of hormones can in turn
cause insomnia, anxiety and inﬂammation that can lead
to heart disease. In addition, the ever-increasing, endless
rain of e-mail and social media notiﬁcations has the
potential to create record levels of mental noise as well as
physical stress.
Prof. Dr. Bart Kosko of the Electrical Engineering and
Law Department at the University of Southern California
in the United States has researched the effects of noise on
the human body and environment. As Dr. Kosko tells us,
“The auditory and mental sensations and cacophony – i.e.,
the excessive background noise – that we are subjected to
every day keeps many of us from being able to effectively
process the messages being sent to us. It also affects the
brain, the heart, and the tissue of the inner ear. This
condition puts the body on a state of alert; basically, it
activates the ‘ﬁght or ﬂight’ response.”

218 Pegasus _ Ağustos / August 2018

_ A)̪)5>-;<ʈ4LIFESTYLE _

İŞTE BAZI ÇÖZÜMLER:
ALDIĞINIZ HABERLER KONUSUNDA SEÇİCİ OLUN

AND FOR SOME SOLUTIONS:
BE SELECTIVE ABOUT YOUR NEWS

Ortalama bir insanın, günde 47 ila 86 defa cep telefonuna
baktığı düşünülüyor. Bunun nedeni de çoğu kez aldığımız
bildirimler oluyor. Prof. Dr. Kosko, aldığımız veri ile
aklımızda tutabildiğimiz veri miktarının ters orantılı
olduğunun altını çiziyor. Araştırmalar çok fazla veriye
sahip olmanın bilgi yorgunluğuna sebep olduğunu, yani
karar verme ve problem çözme becerilerimizde düşüş
yaşattığını ortaya koyuyor. Öyleyse, beyninizi zinde
tutmak için bir de mesajlar ve takvim hatırlatmaları
dışındaki tüm bildirimleri kapatmayı deneyin. Ve her
sabah bir sürü haber kaynağını taramak yerine yalnızca en
favori olanlara bakın.

People are said to check their mobile phones an average
of 47 to 86 times per day, most of the time in response to a
notiﬁcation. Dr. Kosko emphasizes the inverse relationship
between the amount of data we receive and the amount we
are capable of retaining in our minds. Research indicates that
people with too much information suffer from “knowledge
fatigue”, i.e., a reduction in our decision-making and
problem-solving skills. If this is the case, in order to keep
your brain “awake”, try turning off all your notiﬁcations
other than messages and calendar reminders. And instead
of scanning all kinds of news sources every morning, try
looking at only your favourites.

YÜKSEK SESE KARŞI DİKKATLİ OLUN

WATCH OUT FOR LOUD NOISE

Ses, desibel (dB) adı verilen birimle ölçülüyor. 85 dB’in
üstündeki herhangi bir ses -ki havai fişekler ve dolu
stadyumlar sıklıkla 115 dB’leri görüyor- kulağın içinde yer
alan ve sesi beyne taşıyan küçük kıllara zarar verebiliyor.
Bu güçte bir sese ne kadar maruz kaldığınıza bağlı olarak
da geçici veya kalıcı işitme kaybı yaşayabiliyorsunuz.
Bu kayıp, 120 dB’in üzerinde iki dakika gibi kısa bir
süre içinde bile gerçekleşebiliyor. Bu nedenle yüksek
seslere maruz kaldığınız süreyi kısıtlamaya çalışın ya da
gürültünün rahatsız edici düzeyde olduğu ortamlarda
kulak tıkacı kullanın.

Noise is measured in decibels (dB), with any sound over
85 dB capable of damaging the tiny hairs inside our ears
that carry sound to the brain. Fireworks and crowded
stadiums often reach levels of 115dB. These can result in
temporary or even permanent hearing loss, depending
upon the length of time of exposure. At levels of 120 dB
and above, hearing loss can occur with as little as two
minutes of exposure. For this reason, try to either limit
the amount of time you are exposed to loud noises or
use earplugs when you are in an environment with
uncomfortably high noise levels.

TABİİ ALÇAK SESE DE…

AND BACKGROUND NOISE, TOO...

Düşük seviyedeki çevresel sesler kulaklarınıza zarar
vermez ama bitkin hissetmenize ve uykunuzun
bölünmesine neden olabilir. Ayrıca bu iki faktör, obezite
ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini de yükseltir.
Günlük yaşamınız içinde, mümkün olduğunca daha sessiz
alternatiﬂeri tercih edin. Örneğin mikrodalga yerine
ocağınızı kullanın ya da blender ve kahve öğütücünüzün
altını bir bezle kaplayarak çıkan sesi minimuma indirin.
Çamaşır ya da bulaşık makinesini dinlenmeniz gereken
saatlerde çalıştırmayın. Dışarıdan gelen sesi azaltmak için
mümkünse kalın perdeler kullanın.

Low-level noise in the environment won’t damage your
hearing; however, it can make you tired and interrupt your
sleep – and these two factors increase your risk for both
obesity and heart disease. In your daily activities, try, to the
greatest extent possible, to choose quiet alternatives. For
example, instead of the microwave, use a regular oven, and
place a cloth underneath your blender and coffee grinder
to minimise their noise. Don’t run the washing machine or
dishwasher at times when you need to relax. If possible, hang
up heavy curtains to reduce the amount of noise coming
from outside.

MÜZİĞİ BİLİNÇLİ DİNLEYİN

BE SMART ABOUT LISTENING TO MUSIC

Geçtiğimiz 50 yıl içinde müziğin sesi giderek yükseldi!
Bu, yapımcıların rakiplerinin sesini boğmak ve dijital
formatta daha iyi bir ses kalitesi yakalamak için
başvurduğu bir taktik açık ki. Öte yandan, dünyadaki 12 ila
35 yaş arası yaklaşık 1,1 milyar insanın müzik aygıtlarını
-kalıcı işitme kaybına yol açabilecek biçimde- riskli ses
seviyelerinde kullandığı düşünülüyor. Madem öyle,
dışarıdan gelen sesi geçirmeyen bir kulaklık kullanmaya
ve 60/60 kuralına sadık kalmaya dikkat edin: Ses
seviyesini yüzde 60’ın üstüne çıkarmayın ve bir kerede 60
dakikadan fazla müzik dinlemeyin.

The sound of music has gotten louder over the past 50 years!
This is clearly a tactic used by producers to drown out the
voices of their competitors and to get a better quality of
sound out of a digital format. On the other hand, it is believed
that around 1.1 billion people in the world between the ages
of 12 and 35 set their music devices at levels that put them
at risk of permanent hearing loss. Given this possibility, you
should set your earphones to a level that doesn’t block out
noise from outside, and you should hold to the “60/60 rule”:
Don’t set the volume above 60 percent, and don’t listen for
more than 60 minutes at once.
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FİZİKSEL VE ZİHİNSEL
SAĞLIĞINIZ İÇİN
“SESSİZLİĞE” ZAMAN
AYIRIN.
MAKE TIME FOR
“SILENCE” TO KEEP
YOUR PHYSICAL AND
MENTAL HEALTH.

SAKİN BİR MASA SEÇİN

CHOOSE A QUIET TABLE

Restoranlardaki ses seviyesi de sinir bozucu olabiliyor.
Özellikle popüler ve kalabalık restoranların ses
seviyelerinin, zaman içinde işitme duyusuna hasar
verebilecek 90 dB’e -ki bu rakam bir fabrika makinesinin
dibinde dikilmekle eş değer- yakın oldukları veya
aştıkları düşünülüyor. Elbette size “yemeğe gitmekten
vazgeçin” demiyoruz ama köşede veya duvar kenarında
bir masa isteyerek gürültüyü en aza indirebilirsiniz.
Öte yandan, özellikle arkadaş buluşmalarında birkaç
dakikalığına bile olsa muhabbete ara verebilirsiniz.
Kulağa garip gelebilir ama iddia o ki, bu sessizlik
arkadaşlar arasındaki bağı da güçlendiriyormuş!

Noise levels in restaurants can
be nerve wracking. Popular
and crowded restaurants
especially are thought to have
noise levels that approach
or exceed 90 dB (the same
level you’d be exposed to from
factory equipment), which
can lead to gradual hearing
loss. Of course, we’re not
telling you to give up going
out to eat; however, you can
reduce your noise exposure
to a minimum by requesting
a table in a corner or next to
a wall. You can also give your
conversation a rest, even if
it’s just for a few minutes,
especially when you’re out
with friends. This might
sound strange, but in fact,
silence among friends is said
to strengthen the bonds of
friendship!

UYKUNUZUN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİN
Fazla gürültünün bir başka yan etkisi ise yorgunluk
hissidir. Bu his, yalnızca uykunuzu bölen seslerden
değil, aynı zamanda günün uyarıcılarını üzerinden
atamamanızdan da kaynaklanır. Bu durumda ironik bir
çözüm uygulayabilir; sese karşı sesle savaşabilirsiniz.
Bir fan veya bebekleri uyutmak için kullanılan bir
beyaz gürültü makinesi, trafiğin veya parti veren
komşularınızın sesini bastırabilir. Eğer gürültünün
kaynağı eşinizin horlamasıysa -ki horlayan insanların
eşleri saatte ortalama 21 defa uyanabiliyor!- yine kulak
tıkacı kullanmayı deneyebilirsiniz.
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DON’T LET IT INTERRUPT
YOUR SLEEP
Another side effect of
too much noise is that
it makes you feel tired.
This feeling may not be
due merely to noise that
interrupts your sleep, but
it may also be the result of
your inability to slough off
the day’s stimulation. In
this case, there’s an ironic
solution: try fighting noise
with noise. A fan or a
white-noise machine used
to lull babies to sleep can
drown out the sounds of
traffic or your neighbour’s
party. If the source of the
noise is your spouse’s
snoring, you can try
wearing ear plugs – since it’s
estimated that snorers wake
up their spouses around
21 times an hour!
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“ H AYAT
Z AY I F L A R K E N
D E G Ü Z E L”
YILLARDIR HEM TELEVİZYONDA YAPTIĞI PROGRAMLAR
HEM DE YAZDIĞI KİTAPLARLA TANIDIĞIMIZ EMEL
BAŞDOĞAN İLE HAYAT ZAYIFLARKEN DE GÜZEL: UNSUZ
VE ŞEKERSİZ LEZZETLER İSMİNİ VERDİĞİ KİTABI VE
SAĞLIKLI BESLENME ÜZERİNE SOHBET ETTİK.
RÖPORTAJ / INTERVIEW: KÜBRA ÇOL LAMBAOĞLU
FOTOĞRAF-ÇİZİM / PHOTOGRAPHY-DRAWING: EMEL BAŞDOĞAN ARŞİVİ

“SLIM DOWN

AND ENJOY IT”

WE’VE KNOWN EMEL BAŞDOĞAN FOR YEARS FROM HER
TV PROGRAMS AS WELL AS HER BOOKS. WE TALKED
WITH HER ABOUT HER LATEST, HAYAT ZAYIFLARKEN DE
GÜZEL: UNSUZ VE ŞEKERSİZ LEZZETLER ( SLIM DOWN
AND ENJOY IT: SUGAR-FREE, FLOUR-FREE RECIPES),
AND ABOUT HEALTHY EATING.
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Sağlıklı ve düşük
kalorili beslenmeye
olan ilginiz nasıl
başladı?
Kitabın iç kapağında bir fotoğrafım
var; 3 yaşında düşünceli düşünceli,
boyum kadar büyük bir pastaya
bakarken çekilmiş. İşte o zaman
başladı! Çocuk aklımın anlamadığı
şeyler konuşuluyordu etrafımda: “Ah
şöyle güzel bir börek, böyle güzel bir
pasta olsa da yesek.” Yedikten sonra
da: “Hay Allah, çok da güzeldi, ama
yediğim için çok pişmanım.” Minicik
beynim karmakarışık... İşte o zaman
kendim ve herkes için bu ikilemi
çözme isteği bilinçaltımın bir yerlerine
kazındı sanırım.
Kitabınızı okuyanlar, yayımlanan diğer
diyet kitaplarından farklı olarak neler
bulacak?

Benim hayatımda diyet yok; insan
hayatında da diyet olmaması
gerektiğine inanıyorum. Kitapta, bir
süre dişimizi sıkıp uygulayacağımız
tariﬂer değil, ömür boyu zevkle,
lezzetle tekrar tekrar yemek
isteyeceğimiz tariﬂer var. Sağlığı
-deyim yerindeyse- uçuracak, aynı
zamanda kilo kontrolüne de çok
önemli destek sağlayacak lezzetler.
Resimli yemek kitabınızda neden fotoğraf
yerine kendi çizdiğiniz suluboya desenleri
tercih ettiniz?

Çok haklısınız sormakta. Şöyle
anlatayım; kitap yazmak büyük
özveri gerektiriyor. Günlerce Ar-Ge
mutfağında, sonra da masa başında
çalışmak lazım. Sadece günlerce değil,
bazen de gecelerce. Kendimi bu zorlu
çalışmaya ikna etmek için dedim ki
“Emel, gel kitabı yaz, hediye olarak da
çok sevdiğin suluboya çalışmaları için
ayrıca zaman vereyim sana.” Bu kadar
yoğun çalışmaya girmek istemeyen
içimdeki Emel’i böyle ikna ettim yani
(gülüyor).
226 Pegasus _ Ağustos / August 2018

How did you become
interested in healthy,
low-calorie eating?
The cover ﬂap of the book has a photograph that was taken of me when I was
three years old. I’m staring intensely at
a cake that’s as tall as I am. That’s when
I became interested! I was always
hearing things around me that a child
couldn’t understand: “What I wouldn’t
do for some delicious pastry or cake”
– and then afterwards, “Oh my God,
that was great, but I’m sorry I ate it.”
My little brain was confused... I think
my desire to solve this dilemma – for
myself and for everyone else – was inscribed in my subconscious back then.
What will readers ﬁnd in your book that
they won’t ﬁnd in other diet books that
are around?

There’s no such thing as a diet in my
life, and I don’t believe that a diet
should be part of anyone else’s. The
recipes in this book are not just for

dishes we need to grin and bear for
a set period of time; they’re delicious
recipes to enjoy over and over again
for the rest of our lives. These dishes
will provide signiﬁcant support to you
in terms of weight control, and your
health, to turn a phrase, will
“take off”, too.
Why did you decide to use your own
watercolour drawings instead of
photographs for your illustrated
cookbook?

That’s a very good question. Let me
put it this way: Writing a book
requires great self-sacriﬁce. You need
to spend many days in the R&D
kitchen, and after that there’s deskwork. Not just days, but nights, too, at
times. To convince myself to embark
on such hard work, I told myself,
“Emel, go ahead and write the book,
and then as a reward, I’ll give you time
to work on some watercolours, which
you love.” And that’s how I convinced
the Emel inside me, who didn’t want to
work so hard. (laughs)
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Hem biyoloji hem felsefe hem de sosyoloji eğitimi
almışsınız. Bu disiplinlerin beslenme üzerine
yaptığınız kariyerinize katkıları oldu mu?

You studied sociology as well as biology and
philosophy. Have these disciplines contributed
to the career you’ve made out of nutrition?

Doğrusu oldu. Doğru bir değildir.
Bana iyi olan size iyi olmayabilir.
Herkesin bünyesi, hassaslığı,
sindirim sistemi, kapasitesi, gecesi
ve gündüzü farklıdır. Nasıl ki bir
beden pantolon üretip herkesin
bunu giymesini beklemiyorsak,
beslenme konusundaki
yöntemleri de dayatmamak
gerekiyor. Bilimsel olarak da
biliyoruz ki, örneğin, benim
bünyem yeşil zeytini çok
rahat, siyah zeytini ise çok
zor sindiriyor olabilir.
Herkes son kertede
kendi bedeninin verdiği
sinyallere kulak vermeli ve
yolunu böyle çizmeli derim.
İşte bu, yani farklı doğrulara
saygı duymak, sanırım felsefi
yaklaşımla ilgili. Biyoloji ve kimya
eğitimi ise kalbimdeki ateşin yol
bulması için çok kıymetli bir pusula oldu.

In truth, it has. There’s no one truth.
What’s good for me might not be good
for you. Everybody is different – in
terms of constitution, sensitivity,
digestive system, capacity,
everything. The same way that you
don’t produce one size of trousers
and expect them to ﬁt everyone,
you don’t impose methods when it
comes to nutrition. We know for a
scientiﬁc fact that, for example,
I might easily digest green olives but
have a hard time digesting black
olives. What I’m saying is that,
ultimately, everyone needs
to listen to their own body
in order to ﬁnd their own
way. So that’s it; I think
respecting different truths is
tied to a philosophical approach.
As far as biology and chemistry
education go, the ﬁre burning in my heart
has been a very valuable compass that’s helped
me ﬁnd my way.

Zayıﬂarken dünyayı kendine ve çevresine dar eden
kişiler adına soruyoruz; hayatı zayıﬂarken de
nasıl güzelleştirebiliriz?

Bu durumun, bir çare sunduğunu iddia
edenlerin sorumluluğu olduğunu
düşünüyorum. Kendimi tüm
insanlık için “hayatı zayıﬂarken
de güzel kılmak” ile ilgili sorumlu
buluyorum. Bu vaatte bulunduğum
için bu kitaptaki tariﬂerin hepsi,
ısırıldığı an hayatı güzelleştiren
lezzetler. Un yerine protein ağırlıklı
malzemeler, şeker yerine karaciğere
doping yapan gıdalar kullanarak aynı
zamanda metabolizmanın da hızlanması
sağlanıyor. Özellikle mucize kahvaltı ile yağ
dokusunda azalmanın anahtarını veriyorum.
Elbette bu çareler, gıdayı kendisi hazırlama imkânı
olanlar için. Yolda, hastanede, okul kantininde,
benzincide veya süpermarkette de elimizin altında
besleyici ve inceltici yiyecekler bulabilmemiz için
yeni bir proje üzerinde çalışıyorum. Sadece ne
yendiği değil, nasıl sindirildiği de önemli ve nasıl
uyunduğu da. En çok yağ ne zaman yakılıyor biliyor
musunuz? Uyurken... Ancak aydınlıktaki uyku
değil, karanlıktaki uyku sırasında başlıyor bu yağ
yakma işlemi.
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I’m asking this for all those people who make
themselves and everyone around them miserable
when they’re dieting: How do you enjoy life while
you’re trying to lose weight?

“EN ÇOK YAĞ YAKMA
İŞLEMİ KARANLIKTAKİ
UYKU SIRASINDA
BAŞLIYOR.”
“YOU BURN
THE MOST FAT
WHEN YOU’RE
SLEEPING IN
THE DARK.”

I think this is the responsibility of those who
claim they’ve presented a solution. I feel like
I’m responsible for making slimming down
enjoyable for the sake of everyone. Since this is
what I’m promising, all the recipes in the book
are for dishes that will let you enjoy life with
the ﬁrst bite. They use protein-rich ingredients
instead of ﬂour, and instead of sugar, they include
ingredients designed for liver-doping and
speeding up your metabolism. I also provide the
special key for a miracle breakfast that will let you
lower your fat intake. Of course, these solutions
are for people who are preparing their own meals.
I’m currently working on a new project to help us
identify nutritional, slimming food on the road, in
the hospital, at the school canteen, and in petrol
stations and supermarkets. It’s not just what you
eat, but how well you digest it and how well you
sleep. Do you know when you burn the most fat?
While you’re sleeping... but not while it’s light
outside; burning fat is something that only begins
when you’re sleeping in the dark.
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“ÇÖZÜM DENGE
SAĞLAMAKTA, MAHRUM
KALMAKTA DEĞİL.”
“THE SOLUTION
ISN’T IN DENIAL,
BUT IN STRIKING A
BALANCE.”

Sizce kilo vermeye çalışırken en sık yaptığımız
hata nedir?

Fark etmeden yediğimiz goller diyorum
ben bunlara. “Hiçbir şey yemedim. Sadece
yatmadan önce bir elma veya bir kâse yoğurt
yedim.” Birincisi, yoğurdun kalorisi hiç
düşük değildir. Tam yağlı olanı yenilmelidir
zaten. Light olanlar fabrika sürecinden
geçmiştir ve bedeni zorladığı için yağ
depolamasına yol açar. İkincisi, gece midede
herhangi bir yiyecek ile uyumak, tamirat ve
yağ yakma faaliyetlerinin başlamasına engel
olur. Midede sindirilecek malzeme varsa,
sırada vardiyasını bekleyen gece tamircileri
göreve başlamaz. Sonra, “Öğlen sadece salata
yedim” var sırada! Çaresi, yağınızı kendiniz
koyun. Ne yazık ki pek çok işletme mutfakta
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düşük kalite yağ, masada zeytinyağı
kullanıyor. Daha da önemlisi, yağı kaşıkla
ölçerek kendiniz eklemelisiniz. Beş kaşık yağ
koyduğunuzda, salatanın adeta yağsızmış
gibi durduğunu fark edeceksiniz. Demek
ki normalde çok daha fazla yağ konuyor.
Oysa beş kaşık yağ 500 kalori, yani bir koca
hamburgere eş değer.
Peki siz beslenirken kitaplarınızda yazdıklarınızı
bire bir uygulayabiliyor musunuz, yoksa arada
kaçamak yaptığınız oluyor mu?

Yapıyorum ancak ben bunu “kaçamak” diye
adlandırmıyorum. Hayatın gerçeği ve tadı
diyorum. Mesele dengelemekte. Beni her an
bir pizzacıda, zincir bir hamburger dükkânında
veya pasta yerken görebilirsiniz.

What do you think is the most
common mistake we make when
we’re trying to lose weight?

I call these the “own goals”
that we score against ourselves without even realising
it. “I haven’t eaten anything.
All I had was an apple or
some yogurt before I went
to bed.” First of all, yogurt
is not low-calorie. In fact,
you should only eat wholefat yogurt; “light” yogurt is
factory-processed, and it puts
stress on your body that can
cause it to store fat. Second,
eating anything at night keeps
your body from starting up its
rejuvenation and fat-burning activities. If there’s any
material in your stomach that
needs to be digested, it delays
the repairs that happen
during the night shift. Then
there’s “I just had a salad for
lunch”! That works if you’re
adding your own oil. Unfortunately, many establishments
put olive oil on the table, but
use cheap oil in the kitchen.
More importantly, you should
add your own oil, measuring
it out with a spoon. Add ﬁve
spoonfuls of oil, and it will
seem as if there’s none there
at all – which means normally, there’s a lot more. And ﬁve
spoonfuls equals 500 calories,
which is the same as a giant
hamburger.
In your own life, do you stick to
everything in your books in terms
of diet, or do you ﬁnd yourself
making excuses every so often?

Well, I wouldn’t call them
“excuses”, I’d call them the
facts and taste of life.
Balance is the key. At any
given moment you might
catch me at a pizzeria or a
hamburger chain, or eating
pasta someplace. I enjoy
these things almost every
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Hemen her gün yaparım bu
keyiﬂeri. Yemek için yaşıyorum
ben (gülüyor). Ancak sosyalleşme
durumları dışında akşam yemek
yemem. İyi uyurum, meditasyon ve
yoga yaparım. Böylece stres
seviyem düşer. Stres hormonları
yağ depolatır, işleri budur; “Tehlike
varmış, stok yap” derler beyne.
Veeee! Ana öğünlerde yulaf kepekli
ürünler yerim. Zira metabolizmayı
hızlandırır, midede 25 misli şişerek
koca bir sünger etkisi yaratır ve
yağ hücresi harcanmasına yol açar.
Kısacası, çözüm denge sağlamakta,
mahrum kalmakta değil.
Bir röportajınızda “Salata, baklavadan
daha çok şişmanlatıyor olabilir”
diyerek kafamızdaki kalıpları
yıkıyorsunuz. Açıklayabilir misiniz?

Her gün baklava yemeyiz.
Genellikle özel bir sebep
gerekir. Oysa her gün, kendi
hazırlamadığımız bir salatadan, az
önce sözünü ettiğim gizli golü yeme
ihtimalimiz çok daha yüksektir.
Akşam yoğurdunun ve meyvesinin
bizi çok kısa zamanda tosuncuk
hâline getirmesi ise işten bile
değildir! Akşam yatmadan önce
yenen bu atıştırmalıklar, çok daha
büyük bir tehlike barındırıyor;
masum zannediliyor. Masum olanı
gündüz yenilen yoğurttur, akşam
yatmadan önce yenilen değil.
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day. I live to eat. (laughs) But
I don’t eat anything in the
evening, except when I’m
socialising. I sleep well,
I meditate, and I do yoga. This
keeps my stress level down.
Stress hormones deposit fat;
it’s their job. They tell the
brain, “There’s danger, stock
up.” Whee! At main meals,
I eat things that contain oat
bran because they speed up
the metabolism, causing your
stomach to swell to 25 times
its size and creating a giant,
sponge-like effect that starts
to make fat cells dissipate.
In short, the solution isn’t
in denial, but in striking a
balance.
In one interview, you wiped away
our preconceptions by saying,
“You can put on more weight
with salad than with baklava.”
Could you explain what you
meant?

We don’t eat baklava every
day. Usually there needs to
be a special reason. Which
makes it much more likely
that we’re eating an “own
goal” when we eat a salad
prepared by someone else,
as I mentioned earlier. And
it’s not very difficult for the
yogurt and fruit we eat in
the evening to turn us into
chunky monkeys in no time
at all! This snacking we do in
the evening before we go to
bed is more dangerous. Don’t
presume it’s innocent. Yogurt
in the daytime is innocent;
yogurt before going to bed at
night is not.

EMEL BAŞDOĞAN KİMDİR?
Eğitimini, İstanbul Alman Lisesi’nin
ardından Boğaziçi, Viyana ve Paris Nanterre
üniversitelerinin biyoloji, sosyoloji ve felsefe
bölümlerinde sürdürdü. Mehmet Güleryüz
Atölyesi’nde ve Paris’te resim eğitimi aldı.
Televizyonda, “Lezzet, sağlık ve düşük
kalori bir arada olabilir” anlayışıyla çeşitli
yemek programları yaptı. Çeşitli dergilerde
yazdığı beslenme makalelerinin yanı sıra
10 adet yemek ve pasta kitabına imza attı.
Dünyadaki eğitimli ilk sekiz foodstylist’ten
biridir. 1997 yılında, Türkiye’de ve dünyada
hiçbir sanayi ürün kullanılmadan üretim
yapılan ilk pasta butiğini kurdu.

WHO IS EMEL BAŞDOĞAN?
After attending the German High School
in İstanbul, Emel Başdoğan continued her
education at Bosporus University and at the
universities of Vienna and Paris Nanterre
in the biology, sociology and philosophy
departments. She studied painting at the
studio of Mehmet Güleryüz and in Paris.
She produced various programs on food
that insist “you can get taste, health and
low calories all at the same time.” Her
articles on nutrition have appeared in
various magazines, and she’s written 10
cookbooks, including dessert recipes. She
was one of the world’s first eight people
to be trained as food stylists. In 1997, she
founded the first “cake boutique” in Turkey
and in the world that used no industrial
products whatsoever.

_ A)̪)5>-;<ʈ4LIFESTYLE _

Ye n i Ke ş i f l e r, Fa rkl ı Tatla r,
Özg ü n Mu tfakla r
ARTIK MUTFAKLARIMIZDA FARKLI
TATLARI, ÖZGÜN LEZZETLERİ VE
DOĞAL ÜRÜNLERİ DAHA ÇOK TERCİH
EDER OLDUK. ELBETTE BU DURUM,
RESTORAN SEÇİMLERİMİZİ DE
ETKİLİYOR. YAZ AYLARININ GÖZDE
TATİL BELDELERİNDEN BODRUM,
DATÇA VE ALAÇATI’DA, DOĞAL VE TAZE
ÜRÜNLERİ TERCİH EDEN VE USTA
ŞEFLERLE ÇALIŞAN RESTORANLARDAN
BAZILARINI SİZLER İÇİN DERLEDİK.

YAZI-FOTOĞRAF/ TEXT-PHOTOGRAPHY: BEGÜM ÖZTÜRK (REZTORAN.COM)

NEW DISCOVERIES,
DIFFERENT DISHES,
ORIGINAL CUISINE
WE’VE GOTTEN TO A POINT WHERE
WE WANT OUR COOKING TO INCLUDE
DIFFERENT TASTES, ORIGINAL
DISHES AND NATURAL PRODUCTS. OF
COURSE, THIS ALSO AFFECTS OUR
CHOICES IN RESTAURANTS. WE’VE PUT
TOGETHER A LIST OF RESTAURANTS IN
THE SUMMER HOLIDAY RESORTS OF
BODRUM, DATÇA AND ALAÇATI WHOSE
KITCHENS FEATURE FRESH NATURAL
PRODUCTS AND MASTER CHEFS.
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Bahçeden sofraya

From ﬁeld to table

Alaçatı’daki Koza Bahçe Breakfast
& Brunch’ın önceliği, mutfağında
tamamen sağlıklı ürünlerin yer
alması ve yemeklerde işlenmiş ürün
kullanılmaması. Sele, kırma ve iri
zeytin gibi birçok zeytin çeşidini
Aydın’da bulunan tarlalarında
yetiştiriyorlar. Ayrıca sofralarını
renklendirdikleri tüm yeşillikleri
Ege’deki yerel üreticilerden temin
ediyorlar. Bu restoran, değişik tatlar
sunma konusunda da son derece cesur.
Kahvaltıda sundukları çeşit çeşit ev
yapımı reçeller bir yana, havuç reçeli
örneğin. Ya da kahvaltıda görmeye
hiç alışık olmadığımız kabak çiçeği
dolması; içinde deniz börülcesi ve
ağzınızda yavaşça dağılan peyniriyle
bu lezzete hayran olmamak mümkün
değil.

The outstanding feature of Koza
Bahçe Breakfast & Brunch in Alaçatı
is that its dishes use only healthy
ingredients and include no processed
food items. You’ll ﬁnd an assortment
of olive varieties from groves in Aydın,
and the greens brightening up your
table are sourced from local producers
all over the Aegean. This restaurant
also takes a bold approach when it
comes to presenting unusual ﬂavours.
Carrot jam, for example, can be found
among the vast array of jams offered
with breakfast, as can stuffed zucchini
ﬂowers, which we’re not used to seeing
at the breakfast table. The ones here
are ﬁlled with samphire and a cheese
that slowly melts in your mouth, and
you can’t help falling in love with
them.

Yemeklerin lezzetini başroldeki
ürünler kadar onlara katılan sosun da
verdiği açık. Sota Alaçatı, hazırladığı
soslarla bu konuda hayli iddialı.
Ayvalık ve Seferihisar’daki kendi
bahçelerinden toplanan zeytinlerden,
Seferihisar’ın Gödence Köyü’ndeki
değirmende, soğuk sıkım taş baskı
yöntemiyle elde edilen zeytinyağı
da soslarını zenginleştiren en
önemli unsurlardan biri. Karavida,
mavi yengeç, kum midyesi ve deniz
mahsullü arpa şehriyesi ise Sofa
Alaçatı’nın kendi dokunuşuyla fark
yarattığı lezzetler. Çeşme’den toplanan
limonlarla hazırladıkları limonlu
favayı da mutlaka deneyin deriz.

It’s not just the main ingredients
that give a dish its ﬂavour, but the
sauces that play backs-up to their
leads At Sota Alaçatı, they’re serious
when it comes to their sauces. One
of the key ingredients that give their
sauces their richness is the traditional
cold-press olive oil from olives picked
in the restaurant’s own olive groves
in Ayvalık and Seferihisar’s Gödence
Village. Sota Alaçatı adds its own touch
to create distinctly different dishes
like seafood orzo with crayﬁsh, blue
crab and clams. And be sure to try the
fava beans with lemon, prepared with
lemons grown in Çeşme.

Bodrum’da denize sıfır bir konumda
bulunan Mandarin Gümüşlük,
mandalina ağaçlarının altında kurduğu
sofralara kendi bahçesinden toplanan
meyveleri taşıyor. Bu mekânda
sunulan taze ve doğal lezzetlerin
başını çekenlerse; mevsiminde
bahçeden toplanan mandalinanın
suyu, serpme kahvaltının yanında
getirilen ev yapımı reçeller ve elmalı
poğaça.

The Mandarin Gümüşlük in
Bodrum is located right on the water’s
edge. Fruit from the restaurant’s
own orchards are gathered and
served on tables set in the shade of
tangerine trees. The foods on offer at
this restaurant are fresh and natural.
Topping the list are tangerine juice,
squeezed from fruit gathered in
season, and the homemade jams and
apple tarts served with their breakfast
spread.

GALEN RESTORAN/RESTAURANT
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Hem yeni hem taze
“Balık sevenlere Ankara havasını
taşıyor” dediğimizde kimilerinin yüzünde
muzip bir gülümseme oluşabilir. Ancak
Ankara’daki Balıkçıköy Fahri’yi bilenler
ne demek istediğimizi gayet iyi anlar.
Datça’da bu sezon hizmete giren mekân,
ziyaretçilerine unutulmaz lezzetler
sunuyor. Denize sıfır masalarda, gün batımı
karşısında balık keyﬁ yapmayı kim istemez
ki? Bu manzara eşliğinde, levrekten yapılan
balık köftesini ve lagos çeşitlemelerini
tatmanızı özellikle tavsiye ediyoruz.
Alaçatı’daki Muhtar, meşhur Hacımemiş
Mahallesi’nin yenilerinden. Yeni olmasına
rağmen, yılların deneyimine sahip
köklü mekânlarda olduğu gibi yüksek
bir hizmet kalitesi sunuyor. Ayrıca
Muhtar’da, başka yerlerde kolaylıkla
bulamayacağınız kalamarlı enginar ya da
balıklı Adana kebabı gibi farklı lezzetlerle
tanışıyorsunuz. Bu lezzetlere caz müzikleri
eşlik ederken saat 23.00’ten sonra DJ
performansı başlıyor.
İstanbulluların epeydir aşina olduğu
Seraﬁna, Bodrum’da bu sezon açılan
yeni mekânlardan. İtalyan mutfağını
farklı tatlarla yorumlayan Seraﬁna Mare,
Gündoğan Küçükbük’te hem plajı hem
de restoranıyla hizmet veriyor. Istakoz
kuyruk ve mango birleşimiyle sunulan
spaghetti all’Aragosta’nı denemenizi ısrarla
öneriyoruz.
KOZA BAHÇE BREAKFAST & BRUNCH

KOZA BAHÇE BREAKFAST & BRUNCH

Fresh and new
Some people might think I was
joking if I said there’s “a breath of fresh
air from Ankara for those who love
ﬁsh” – but those who know Ankara’s
Balıkçıköy Fahri know darn well what
I’m talking about. Their Datça location,
which just opened this season, presents
meals that are unforgettable. Tables
by the water, ﬁsh dinner in front of the
sunset: Who could ask for anything
more? I especially recommend the
seabass croquettes and grouper dishes
to accompany the view.
Muhtar is one of the new places to
open in Alaçatı’s famous Hacımemiş
Quarter, and while it may be new, it
offers the same high-quality service as
the old-time establishments with years
of experience. At Muhtar you’ll ﬁnd
unusual dishes like artichoke with squid
and Adana kebab made with ﬁsh that
you’re unlikely to run into elsewhere.
Jazz music is played during dinner
hours, with DJ music starting at 23.00.

ATİYE ALAÇATI

İstanbulites have long been
acquainted with Seraﬁna, one of the new
places to open in Bodrum this season.
Seraﬁna Mare in Gündoğan’s Küçükbük
neighbourhood offers a different take
on Italian cuisine, providing beach as
well as restaurant service. I strongly
recommend the spaghetti all’Aragosta,
made with lobster tail and mango.
LIMONAIA RISTORANTE
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Geleneksel
sofralara modern
dokunuşlar
Galen Türkbükü, Bodrum’da
hem plaj hem de özgün
lezzetler sunan bir başka isim.
Başlangıçlardan ahtapot ve
kırmızı havyarın yanı sıra
avokado püresiyle harmanlanan
Galen usulü carpaccio‘yu, ara
sıcaklardan da Galen böreği ve
Yunanlıların saganaki peynirini
mutlaka denemelisiniz. Biz
burada birkaçını saysak da, bu
mekânda keşfedilmeye değer
daha birçok lezzet var. Tatlı ve
mutlu bir son için ideal lezzet red
velvet örneğin.
Alaçatı’da bu yaz açılan ve
İstanbulluların Nişantaşı’ndaki
şubesinden aşina olduğu
Atiye, alışık olduğumuz
restoran atmosferini özgün
tarzıyla modernize ediyor. Yaz
ambiyansına bürülü mekânın
duvarlarını Mazhar-Fuat-Özkan,
Tarkan ve Kenan Doğulu gibi ünlü
müzisyenlerin illüstrasyonları
süslüyor. Atiye Alaçatı, mezelerini
Ege’nin kokusuyla meşhur kuru
nanesi ve doğal otlarıyla yeniden
yorumlarken, Bitlis yöresine ait
glorik’i yoğurt yatağında tereyağı
ile servis ediyor.
Alaçatı’da kalabalık olanların
yanı sıra sükûneti tercih
edenler için de çok sayıda
mekân var. Sakin ve ferah
ortamıyla Limonaia Ristorante
bunlardan biri. Mekânın limon
ve nar ağaçları altına yayılan ve
lavanta kokusuyla sarmalanan
bahçesinde, İtalyan mutfağının
geleneksel lezzetleri özgün
dokunuşlarla sunuluyor. Fonda
caz melodilerinin yükseldiği
mekânın menüsündeki favorimiz
ise Kars gravyer tava oluyor.

ATİYE ALAÇATI

Tradtional dishes with a modern touch
Galen Türkbükü is another place in Bodrum offering unique dishes
by the beach. Among the “musts” here are carpaccio a la Galen, an
hors d’ouevre that combines octopus and red caviar with an avocado
puree, as well as the Galen rolls and Greek saganaki, both among the
hot appetizers. This place has got so many delicious dishes worth
trying that I can’t list them all – but I will mention the red velvet,
which will put a sweet and happy ending to your meal.
Atiye is well known among İstanbulites, and they’ve just opened a
branch in Alaçatı this summer. Atiye Alaçatı has a unique style that
lends a modern air to the traditional restaurant atmosphere. There’s
a summer ambience here, with the walls covered with illustrations
of celebrity musicians like Mazhar-Fuat-Özkan, Tarkan and Kenan
Doğulu. The place lends a new interpretation to hors d’oeuvres, with
the well-known refreshing Aegean scent of dried mint and other
natural greens of the region. It also serves glorik, a dish native to
Bitlis, which features a type of chilli served with butter on a bed of
yogurt.
Alaçatı has its share of crowded places as well as venues for
people who prefer peace and quiet. Limonaia Ristorante is one of
the latter, with an atmosphere that’s calm and cool. The restaurant
serves uniquely tweaked traditional Italian cuisine under lemon and
pomegranate trees in a garden that’s wrapped in the scent of
lavender and has jazz melodies wafting in the background.
My favourite item on the menu is the Kars Gruyere Plate.

Tüm bu restoranların menü, fiyat ve yorumlarını Reztoran.com’un
uygulamasında inceleyebilir, zahmetsizce rezervasyonunuzu
yapabilirsiniz.
You can get menus, prices and reviews of all these restaurants
and make reservations easily using the reztoran.com app.
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HAFİFLEYİN!
YAPTIĞINIZ TERCİHLERİ BİRAZ DEĞİŞTİREREK HEM BESLENME
KONUSUNDA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANABİLİR, HEM DE FAZLA
KALORİ ALIMINI SINIRLAYABİLİRSİNİZ. SİZE KİLO OLARAK DÖNEN
ALIŞKANLIKLARINIZIN HANGİLERİNİ TERK EDİP YERİNE NE
KOYABİLECEĞİNİZE BİRLİKTE BAKALIM.
WOMEN’S HEALTH TÜRKİYE’NİN KATKILARIYLA

GIVE IT UP, LIGHTEN

UP!

BY MAKING JUST A FEW CHANGES IN YOUR CHOICES,
YOU CAN GAIN NEW PERSPECTIVE WHEN IT COMES TO
NUTRITION AND LIMIT YOUR EXCESS CALORIE INTAKE
AT THE SAME TIME. LET’S SEE WHICH OF YOUR USUAL
CHOICES THAT PUT ON WEIGHT YOU’LL ABLE TO GIVE UP
– AND WHAT YOU’LL BE ABLE TO REPLACE THEM WITH.
WITH THE CONTRIBUTION OF WOMEN’S HEALTH TÜRKİYE
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TERK EDİN: PİRİNÇ PİLAVI
SEVİN: KARNABAHAR PİLAVI
Lif bakımından zengin bir sebze olan karnabaharda
glükozinolat adı verilen ve vücudun doğal detoks sürecine
yardımcı olan bir fitokimyasal bulunuyor. Tek yapmanız
gereken, küçük boy bir karnabaharı mutfak robotundan
geçirdikten sonra iki çorba kaşığı zeytinyağında kavurmak.
Böylece her bir porsiyonda 100 kalori ve 20 gram
karbonhidrattan tasarruf etmiş olacaksınız. Bu pilava
bezelye, havuç gibi garnitürler de ekleyebilirsiniz. İnanın bu
masum pilav, size pirinç pilavını unutturacak.

TERK EDİN: KAHVE
SEVİN: BUĞDAY ÇİMİ
Kahveyi tamamen bırakmanızı önermeyeceğiz tabii ki.
Ancak sabahları kahve yerine buğday çimi suyu ve tarçınla
uyanmaya ne dersiniz? Biraz radikal bir öneri olduğunu kabul
ediyoruz. Ancak ABD’de, Teksas Üniversitesi’nde yapılan bir
araştırma, beta karoten ve klorofil içeren buğday çiminin
kanser riskini %40 azalttığını gösteriyor. Buğday çimi aynı
zamanda yüksek miktarda C, E, K ve B kompleks vitaminleri
içeriyor. Denemeye değmez mi? Tadını beğenmiyorsanız,
içine ekleyeceğiniz tarçın bu durumu düzeltebilir. Üstelik
tarçın antienﬂamatuvar etki gösterirken, içindeki Cinnulin
PF maddesi de kilo vermenize yardımcı olur.

TERK EDİN: PATATES PÜRESİ
SEVİN: TURP PÜRESİ
Patatesin kendisi sağlıklı bir sebze de olsa, püre yapmak
için eklenen tereyağı ve kremayla birlikte gerçek bir diyet
düşmanı oluyor. Alternatifi mi? Dört kat daha düşük kaloriye
ve neredeyse iki kat daha fazla C vitaminine sahip olan turp!
Köftelerinizin yanına da çok yakışacak.

TERK EDİN: KATI YAĞLAR
SEVİN: AVOKADO
Beslenme uzmanları günde en fazla bir tatlı kaşığı tereyağı
tüketmemizi öneriyor. Eğer çok seviyorsanız, bu hakkınızı
kahvaltıda kullanabilirsiniz ancak 30 gram avokado, sizin için
daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Kahvaltılarınızda kızarmış
ekmeğe, tereyağı yerine biraz limon suyu ile ezilmiş avokado
püresi sürüp ardından suda haşladığınız yumurtayı üzerine
yerleştirin. Sadece kaloriden tasarruf etmekle kalmayacak,
aynı zamanda güne son derece lezzetli ve sağlıklı bir öğünle
başlamış olacaksınız.

GIVE IT UP: RICE PILAF
LOVE: CAULIFLOWER PILAF
Cauliﬂower is a vegetable rich in ﬁbre, and it contains a
phytochemical called glucosinolate, which supports your body
during a natural detox process. All you need to do is to chop a
head of cauliﬂower in a food processor and then sauté it in two
tablespoons of olive oil. This will provide you with a savings of
100 calories and 20 grams of carbohydrate per portion. You can
also add garniture like peas and carrots to this cauliﬂower pilaf.
Believe it or not, this modest little pilaf will make you forget all
about rice.

GIVE IT UP: COFFEE
LOVE: WHEAT GRASS
We’re certainly not going to recommend that you give up
coffee completely – but how about replacing your morning cup
with a glass of wheat grass juice and cinnamon? True, that’s a
radical recommendation, but according to research conducted
by the University of Texas in the United States, wheatgrass,
which contains beta carotene and chlorophyll, has been shown
to reduce the risk of cancer by 40 percent. Wheatgrass also
contains high levels of Vitamins C, E, K and B complex. Isn’t
it worth a shot? If you don’t like the taste, you can ﬁx that by
adding some cinnamon. What’s more, cinnamon has been
shown to have an anti-inﬂammatory effect, and it also contains
Cinnulin PF, a substance that helps you lose weight.

GIVE IT UP: MASHED POTATOES
LOVE: MASHED TURNIPS
Potatoes might be a healthy vegetable in and of themselves,
but with the addition of butter and cream, mashed potatoes
are truly the enemy of a healthy diet. The alternative? Turnips!
They have four times fewer calories, nearly twice as much
Vitamin C, and go great with meatballs.

GIVE IT UP: SOLID FATS
LOVE: AVOCADO
Nutrition experts warn against consuming more than a
teaspoon of butter per day. If you love butter, you could use up
your allowance at breakfast – but 30 grams of avocado might be
a healthier alternative for you. Instead of butter, try spreading
some avocado mixed with a bit of lemon juice on a piece of
toast, and top it with a boiled egg for breakfast. You’ll not only
save on calories, you’ll start out your day with a meal that is
thoroughly delicious and healthy at the same time.
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TERK EDİN: KAYMAKLI DONDURMA
SEVİN: MUZ DONDURMASI

GIVE IT UP: ICE CREAM
LOVE: BANANA “ICE CREAM”

İşte kremasız ve şekersiz, masum bir tatlı. Üstelik
bu tatlıyı günlük meyve tüketiminize bile dâhil
edebilirsiniz. Derin dondurucuda beklettiğiniz
dilimlenmiş muzu blender’dan geçirmeniz yeterli. Muz
dondurmanıza dilerseniz iri çekilmiş ceviz ve bitter
çikolata parçaları da ekleyebilirsiniz. Bir porsiyon muz
dondurması, potasyum, B6 ve C vitamini deposudur.

Here’s an innocent dessert with no cream or sugar.
What’s more, you can include this dessert as part of
your daily fruit consumption. All you need to do is
keep some sliced bananas in the freezer, and then
take them out and pop them in a blender. If you
want, you can add some chopped walnuts or bitter
chocolate to your banana “ice cream”. One portion
is ﬁlled with potassium and Vitamins B6 and C.

TERK EDİN: ŞEKERLİ KAHVALTILIK GEVREKLER
SEVİN: CHIA TOHUMU
Tatlı kahvaltı yapmayı mı seviyorsunuz? O zaman
şekerli gevrekler yerine, kendinize chia pudingi
hazırlayabilirsiniz. Bu küçük tohumlar, lif, kalsiyum,
omega-3 ve demir açısından oldukça zengin. İki çorba
kaşığı chia tohumunu bir bardak sütün içerisine
ekleyin; hatta daha doyurucu olması için iki kaşık da
yulaf ezmesi ilave edin. Bir gece boyunca buzdolabında
bekletin. Ertesi sabah üzerine biraz bal, muz dilimleri
ya da kırmızı meyve ekleyerek yiyin. İşte size hem
doyurucu ve besleyici, hem de tatlı mı tatlı bir kahvaltı!

TERK EDİN: MAYONEZ
SEVİN: SÜZME YOĞURT
Süzme yoğurdun içine biraz taze ot, deniz tuzu
ve birkaç damla limon suyu ekleyip tadına bakın;
mayonezden çok daha lezzetli değil mi? Üstelik bu
basit değişiklik size her bir çorba kaşığında 90 kalori
tasarruf ettirecek ve ekstradan üç gram protein
sağlayacak.

ŞEKERLİ
GEVREKLER
YERİNE, KENDİNİZE
CHIA PUDİNGİ
HAZIRLAYABİLİRSİNİZ.
INSTEAD OF SUGARY
CORNFLAKES,
MAKE YOURSELF
SOME CHIA
PUDDING.

GIVE IT UP: SUGARY CORN FLAKES
LOVE: CHIA SEEDS
Do you like to enjoy a sweet breakfast? Then
instead of sugary cornﬂakes, make yourself some
chia pudding. These little seeds are incredibly rich
in ﬁbre, calcium, omega-3 and iron. Just add two
tablespoons of chia seeds to a glass of milk – and to
make this even more ﬁlling, add two spoonfuls of
oatmeal. Leave it in the refrigerator overnight, and
in the morning, go ahead and eat it with some honey,
banana slices or berries. That’s all you need for a
ﬁlling, nutritious and sweeter-than-sweet breakfast!

GIVE IT UP: MAYONNAISE
LOVE: STRAINED YOGURT
Try adding a bit of fresh herbs, sea salt and a few
drops of lemon juice to strained yoghurt: Tastes
better than mayonnaise, don’t you think? What’s
more, this simple change will let you save 90
calories and provide you with three extra grams of
protein with every tablespoon.

GIVE IT UP: SALTED CRACKERS
LOVE: PISTACHIO NUTS
Our bodies don’t use all the fat contained in
protein-rich pistachio nuts, and this increases the
cholesterol-lowering effect of dried fruit-and-nut
snacks. From now on, whenever you crave crackers
or a packet of some kind of chips, eat some pistachio
nuts. This way you can enjoy a salty snack without
consuming too much fat.

GIVE IT UP: FRUIT-FLAVOURED DRINKS
LOVE: STRAWBERRY JUICE
Strawberries are a fruit rich in polyphenol, which
ﬁghts against disease. Strawberries also strengthen
the brain, lower blood pressure and protect
the heart. If you like fruity drinks, try drinking
strawberry juice instead. You’ll save on calories (and
on added sugar). All you need for pure strawberry
juice is to run the fruit through a blender. What’s
more, eight strawberries contain only 30 calories,
but fulﬁl all your daily vitamin C requirements.
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GÜNLÜK
ALIŞKANLIKLARINIZIN
VE RİTÜELLERİNİZİN
DETAYLI BİR
LİSTESİNİ YAPIN.

VÜCUDUMUZ PROTEİN
ZENGİNİ ANTEP
FISTIĞINDAKİ TÜM
YAĞI KULLANMIYOR,
BU DA BU KURU
YEMİŞİN KOLESTEROL
DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİNİ
ARTTIRIYOR.

MAKE A DETAILED LIST
OF YOUR DAILY HABITS
AND RITUALS.

OUR BODIES DON’T
USE ALL THE FAT
CONTAINED IN
PROTEIN-RICH
PISTACHIO NUTS,
AND THIS INCREASES
THE CHOLESTEROLLOWERING EFFECT
OF DRIED FRUIT-ANDNUT SNACKS.

SADECE 30 KALORİ
İÇEREN SEKİZ ADET
ÇİLEK, GÜNLÜK C
VİTAMİNİ İHTİYACINIZI
DA KARŞILAYACAKTIR.
EIGHT STRAWBERRIES
CONTAIN ONLY 30
CALORIES, BUT
FULFIL ALL YOUR
DAILY VITAMIN C
REQUIREMENTS.

TERK EDİN: TUZLU KRAKER
SEVİN: ANTEP FISTIĞI
Vücudumuz protein zengini Antep fıstığındaki tüm yağı
kullanmıyor, bu da bu kuru yemişin kolesterol düşürücü
etkisini arttırıyor. Bundan sonra canınız kraker veya paketli
abur cubur çektiğinde, bir avuç Antep fıstığı yiyin. Böylece
fazla yağ almayacak ama yine de tuzlu atıştırmalıkların
verdiği keyfi alacaksınız.

TERK EDİN: MEYVE AROMALI İÇECEKLER
SEVİN: ÇİLEK SUYU
Çilek, hastalıklarla savaşan polifenol bakımından zengin
bir meyvedir. Beyni güçlendirir, tansiyonu düşürür ve kalbi
korur. Meyveli içecekleri seviyorsanız, onların yerine çilek
suyunu tercih edin. Böylece kaloriden (ve ekstra şekerden)
de tasarruf etmiş olacaksınız. Saf çilek suyu için meyveleri
blender’dan geçirmeniz yeterli olacaktır. Üstelik sadece 30
kalori içeren sekiz adet çilek, günlük C vitamini ihtiyacınızı
da karşılayacaktır.
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GERÇEK ÖZGÜRLÜK, ŞEKİLLİ BİR VÜCUDA
SAHİP OLMAK! YAZ BİTMEDEN KENDİNİZE
YAPACAĞINIZ EN ANLAMLI YATIRIM
“3D LAZER LİPOLİZ” OLACAK!
Güneş Açtı ve Plajlarda Hem Şekilli Hem de Fit Görünme Telâşı Başladı!

S

“

Hayat kısa,
vakit değerli…

imit’ dediğimiz pantolonların üzerine
binerek canınızı sıkan bel-göbek
bandınıza, jinekomastinize (erkekte meme
yağlanması), şeklinden ve kalınlığından
rahatsız olduğunuz bacaklarınıza ve kollarınıza,
çene ovalinizi bozan gıdınıza bir an önce 3D
lazer lipoliz yaptırmalı, hayatınızı keyiﬂi hale
getirmelisiniz. Zaman sayacı çok hızlı işliyor
unutmayın! Hayatınızda vücudunuza bakmaktan
zevk alarak geçireceğiniz yaz sayısı sınırlı!
Vücut şekillendirmede önde gelen isimlerden
olan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr
Arif Eroğlu ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Nüket
Eroğlu ile 3D LAZER LİPOLİZ hakkında konuştuk.
Ünlü estetik doktorları olarak yaz öncesi şekilli
ve ﬁt görünmek için ne önerirsiniz?
Vücut şekli çok önemli. İncelik ya da kalınlıktan
ziyade kadında kum saati şeklindeki, erkekte ise
üçgenimsi bir vücut çok daha güzel görünüyor.
Şekilli bir vücut için bölgesel yağ fazlalığı yaratan
hücrelerin 3D LAZER LİPOLİZ ile kalıcı olarak
yok edilmesini öneriyoruz. Eğer vücudunuzda
şekil bozukluğu yaratan yağlanmalar varsa 3D
Lazer Lipoliz ile hızlıca şekillenmeyi öneriyorum.
Hem yağlar gitsin hem de cildiniz gerilsin!
GİYSİLER İLE KAMUFLAJDAN
KURTULMANIN TAM ZAMANI!
3D LAZER LİPOLİZ vücut şekillendirmede
etkili bir yöntem. Nasıl uygulanır, hangi
bölgelere etki eder?
3D Lazer Lipoliz etkili ve gelişmiş cihazların
kombine edildiği bir vücut şekillendirme
prosedürüdür. Vaser kullanılarak yağlar
sıvılaştırılır, ardından çok ince kanüller ile
yağlar çekilerek alınır ve cildi sıkılaştırmak için
lazer uygulanır. Bölgesel yağ fazlalığı olan her
bölgeye uygulanabilir.
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Spor ile yağlar kasa dönebilir mi?
Spor şekil için değil sağlık için yapılır.
Hiçbir doku hiçbir yöntemle diğerine
dönüşemez. Yağlar kasa dönüşmez. Bu
yüzden bilinçli plates ve ﬁtness hocaları,
personel trainingler, spor eğitmenleri
kaslarını göstermek için öncelikle
yağlarından kurtuluyorlar. Ciddi bir
profesyonel sporcu grubuna da 3D Lazer
Lipoliz uyguladık. Bel bandı gitmeden
karın kasları görünmüyor ne yazık ki!
Erkeklerde jinekomastik yağlı bir meme,
gögüs kasları sporla iyice şişirilirse daha
büyük ve kadınsı görünüyor.
Şekil değiştirme amaçlı spor yapıldığında
alttaki kaslar şiştiğinden daha memeli
ve göbekli bir görüntü oluyor. Gıdı
zaten spordan hiç etkilenmiyor. Fit bir
görünüm için öncelikle bel-göbek bandı
ve bacak-basendeki yağ dokusundan
kurtulmak gerekiyor. Aksi taktirde şekil
bozukluğu varken çılgınca spor yapılarak
kaslar iyice şişirilince şekilsel problem
içinden çıkılmaz bir hale gelebiyor.
Diyet yaparak belli bir bölgeden kilo
verebilir miyiz?
Diyet ile aynı şekil sadece küçülür,
değişmez. İri elma daha küçük bir elma
olabilir ama muza dönüşemez. Bel göbek
bandı irileşmiş dümdüz bir vücuttan çay
bardağına benzer bir kavis, zayıﬂayarak
oluşturulamaz. Aksine vücuda şekil
verme telaşıyla düşük kalorili diyetlere
girilince cilt kalitesi geri dönüşümsüz
olarak bozulur. Cilt elastikiyetini yitirir,
sallanır, çatlar, vücut şekli değişmez.
3D Lazer Lipoliz ile klasik yeme
alışkanlıklarından uzaklaşmadan ve
çok zaman ayırmadan hedefe kolayca
ulaşılabilir.
3D Lazer Lipoliz in üstünlükleri neler?
3D Lazer lipolizde bölgesel yağ
fazlalıklarını gidermek için bir kaç
farklı sistem kullanılıyor. Yağ hücreleri
Vaser Lipo yani ultrasonik ses dalgaları
kullanılarak sıvılaştırılıp çekilir, derideki
gevşeklik ve selülitler için ise lazer
kullanılır. Bu sayede yağlar yok olurken
cilt germe etkinliği de maksimuma
çıkarılıyor. Uygulama sonrası cilt daha
sıkı ve pürüzsüz görünüyor.

Hangi bölgelere uygulanıyor?
Yağ fazlalığının şekil bozukluğu
yarattığı her bölgeye uygulanabiliyor.
Özellikle bel,göbek, sırt, bacak içi,
popo altı banana hattı, diz içleri,
basen, bacak ön yüzü, kollar ve gıdıya
uygulanıyor. Erkeklerde en çok belgöbek bandına uygulanıyor. Sonrasında
gıdı ve jinekomasti geliyor. Özellikle
kadınlarda bacak içi, kol içi ve gıdı
gibi deri sarkmasından çok korkulan
bölgelerde ekstra cilt germe etkisinden
dolayı son derece güvenli.
Alınan yağlar dolgu olarak kullanılabilir
mi?
Su basıncı ile yağ hücrelerini yıkayarak
alan özel bir sistem olan ‘Body Jet Evo’
sayesinde doğal yağ hücreleri memelerde,
kalçalarda ve yüzde kullanılabiliyor. İri
selülit çukurları da doldurulup deriye daha
düz ve parlak bir görünüm veriliyor. Bu
sayede belimizdeki ya da basenimizdeki
istemediğimiz yağ hücreleri ile düz ve
hacimsiz bir kalça, ‘Brezilya poposu’
na dönüşebiliyor. Tamamen kendi yağ
hücrelerimiz kullanıldığı için alerji riski
de olmuyor. Yüksek oranda bir kalıcılık
söz konusu. Memede doğal bir silikon
alternatiﬁ ve kalçaları dolgunlaştırmada
en iyi seçenek.
Klasik liposuctiondan farkı nedir?
Klasik liposuctiondaki felsefeden
farklı olarak yağlar rendelenerek
değil sıvılaştırılarak alınır. Yine klasik
liposuctiondan farklı olarak bu prosedür ile
ciltte sıkılaşma etkisi yaratılır ve deri önceki
haline göre daha gergin, sıkı ve pürüzsüzdür.
3D lazer lipolizde yağlar sıvılaştırıldığı için
çok ince kanüller kullanılır. Açılan delikler
iyileştikten sonra farkedilmezler.
İyileşme süreci nasıldır?
Küçük alanlarda hemen gündelik
hayatına dönülebiliyor. Uygulama
bölgesi çok büyükse birkaç gün
dinlenmek de tercih edilebilir.
Riskleri nedir? Uygulama sonrası
neler görülür?
Uygulama bölgesinde görülen haﬁf bir
ödem ve tutulma hissi dışında bir yan etkisi
yoktur. Bunlar da tamamen geçicidir.

MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ DR. NÜKET EROĞLU
ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ UZMANI OPR. DR. ARİF EROĞLU

3D LAZER LİPOLİZ ARDINDAN SPOR
YAPMAK ŞART DEĞİL AMA MÜTHİŞ
BİR ZEVK! KASLARINIZ GÖRÜNECEK,
SPORUN SAĞLADIĞI KASLI VE FİT
GÖRÜNTÜYÜ BÖLGESEL YAĞ
BİRİKİNTİLERİ GÖLGELEMEYECEK!

Uygulama sonrasında nelere dikkat etmek
gerekir?
Korse kullanımı dışında dikkat edilmesi
gereken özel bir durum yoktur. Sonrasında
pansuman da gerekmez.
Etki kalıcı mıdır? Kilo alınca şekil bozulur
mu?
Yağ hücre sayısı azaltıldığı için yeni oluşturulan
şekil kalıcıdır. Kilo alınırsa genel bir kalınlaşma
olur, şekil bozulmaz.
Yaş sınırı var mı?
Ergenlik sonrası yapılabilir. Özellikle bu yaş
grubunda erkeklerde jinekomasti (meme
büyümesi), kızlarda basen en sık yapılan
iki bölgedir. Bölgesel yağ fazlalığı olan her
bölgeye yapılabilir. Bu yaş grubunda cinsel
kimlik ve özgüven çok önemli olduğu için
ergenlerin vücudunu kapatma ve sosyal
olarak arka plana çekilme gibi negatif tepkileri
de kaybolacağından adeta bir ‘ruh sağlığı
operasyonu’ olarak da değerlendirilebilir.
İleri yaş grubunda hastalıklardan koruyucu
mudur?
Bel- göbek hattı kadınlarda 88 cm, erkeklerde
102cm nin üzerindeyse tip II diyabet, metabolik
sendrom, hipertansiyon, solunum sistemi
hastalıkları için ciddi bir risk oluşur. Bu bölgedeki
yağların alınması iç organlar üzerindeki baskıyı
kaldırarak çalışmalarının normale dönmesini
sağlar. Ayakkabısını bile bağlamakta güçlük
çeken, nefes almakta zorlanan ileri yaştaki göbekli
hastalara öncelikle bu yükten kurtulmalarını;
sonrasında diyet ve sporla şekillerini ve
sağlıklarını korumalarını tavsiye ediyoruz. Bel
göbek yağlanmasıyla ağır bir spor temposuna
girmek demek kalp krizine davetiye demek…
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ATASAY

Ya z ı n A r z u N e s n e l e r i
SUMMER’S DESIRE OBJECT
İPEKYOL

CALVIN KLEIN

BCBG
FENDI

ROMAN
MACHKA

BEYMEN
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ITALIA INDEPENDENT
LACOSTE

BEYMEN

BEYMEN

HEMINGTON

RAYMOND WEIL

SALVATORE
FERRAGAMO

HUGO BOSS

LONGCHAMP

HOTİÇ

W COLLECTION
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S E YA H AT T E B A K I M S I Z K A L M AY I N

TAKE CARE OF YOURSELF WHILE YOU TRAVEL
HiPP
ALERJİYE
NEDEN
OLABİLECEK
VEYA CİLDE
ZARAR
VEREBİLECEK
HİÇBİR MADDE
İÇERMEYEN BU
BAKIM YAĞI,
İÇERİĞİNDEKİ
BADEM ÖZÜYLE
BEBEKLERİN
HASSAS CİLDİNİ
NEMLENDİRİP
KORUYOR.

AVÈNE
AŞIRI YAĞLI VE HASSAS
CİLTLERİ GÜNEŞİN ZARARLI
UV IŞINLARININ NEDEN
OLABİLECEĞİ HASARLARA
KARŞI KORUYAN BU
KREM, İÇERİĞİNDEKİ
AVÈNE TERMAL SU VE E
VİTAMİNİYLE DE HÜCRESEL
YENİLENME SAĞLIYOR.
THIS CREAM PROTECTS
OILY AND DELICATE SKIN
FROM THE DAMAGE THAT
CAN BE DONE BY THE
SUN’S HARMFUL UV RAYS,
AND IT’S ENRICHED WITH
AVÈNE’S THERMAL WATER
AND VITAMIN E TO HELP
RENEW SKIN CELLS.

THIS SKIN-CARE
OIL CONTAINS
NO ALLERGENS
OR ANY OTHER
INGREDIENT
THAT MIGHT
DAMAGE
YOUR SKIN.
ITS ALMOND
ESSENCE WILL
MOISTURISE
AND PROTECT
YOUR BABY’S
SENSITIVE
SKIN.

EGOS
ÇABUK YAĞLANAN VE
GÜN İÇİNDE HACMİNİ
KAYBEDEN SAÇLAR
İÇİN GELİŞTİRİLEN BU
KURU ŞAMPUAN, BİR
DAKİKA GİBİ KISA BİR
SÜREDE SAÇLARI
YAĞDAN ARINDIRIP
ONA HACİM
KAZANDIRIYOR.
DEVELOPED FOR HAIR
THAT GETS GREASY
QUICKLY AND LOSES
VOLUME DURING
THE DAY, THIS DRY
SHAMPOO WILL
REMOVE EXCESS OIL
FROM YOUR HAIR
AND BUILD VOLUME
IN AS LITTLE AS ONE
MINUTE.
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VICHY
BU GÜNDÜZ BAKIM
KREMİ, İÇERİĞİNDE
BULUNAN VICHY
MİNERALLİ TERMAL SU
VE DOĞAL KAYNAKLI
HYALÜRONİK SAYESİNDE
CİLDE NEM VERİRKEN
DAHA DOLGUN, CANLI
VE SIKI BİR CİLT
GÖRÜNÜMÜ SAĞLIYOR.
THIS DAY-TIME SKINCARE CREAM CONTAINS
VICHY THERMAL
MINERALIZING WATER,
AND ITS NATURAL
ORIGIN HYALURONIC
ACID MOISTURISES SKIN
TO GIVE IT A FULLER,
LIVELIER AND TIGHTER
APPEARANCE.

SELİN
RAHATLATICI VE
DİNLENDİRİCİ ETKİYE
SAHİP LAVANTAYI
KOLONYAYLA
BULUŞTURAN BU ÜRÜN,
KOLAY TAŞINABİLİR MİNİ
BOY AMBALAJINDA,
SICAKTAN
BUNALDIĞINIZ HER AN
FERAHLIK SUNMAK
ÜZERE SİZİ BEKLİYOR.
THIS PRODUCT
CONTAINS RELAXING
AND SOOTHING
LAVENDER COLOGNE,
AND ITS EASY-TOCARRY “MINI” SIZE
MEANS IT’S WAITING
TO PROVIDE YOU
REFRESHMENT THE
MINUTE YOU FEEL
WORN DOWN BY THE
HEAT.

otel rehberi
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Your horoscope for AUGUST 2018 says that...

#0Ù"*TAURUS

11 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş tutulması,
ev değişikliği, ailenizi etkileyen bir adım
ya da bir karar, gayrimenkul alım satımı
gibi konuları gündeme getirebilir. Ayın son
günlerindeki dolunay ise bir arkadaşınızla
veya bir grup ortamında yaşanacak
gerginliklerin işaretçisi.
KOÇ I ARIES

11 Ağustos’taki Güneş tutulması, daha
çok göz önünde olmanızı sağlayacak
kapıların aralanmasına zemin hazırlıyor.
Bir çocuk haberi gelebilir veya hayatınızı
değiştirebilecek bir aşk hikâyesi
başlayabilir. Ay sonundaki dolunay
döneminde, kendinize zaman yaratmak
size iyi gelebilir.

A change in home, a step or decision that will
affect your family, real estate sales or similar
subjects may come onto the agenda with
the solar eclipse on August 11. The full moon
around the last few days of the month signals
stressful times with a friend or in a group
environment.

Û,Û;-&3*GEMINI

11 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş
tutulmasıyla birlikte yeni bir ticari
girişimin temelleri atılabilir. Bu
dönemde, iletişim becerilerinizi
kullanarak yapacağınız işler ve eğitim
planları ön plana çıkıyor. Ay sonundaki
dolunay ise iş hayatınızla ilgili yeni bir
gelişmeye işaret ediyor.
You might begin to establish the
foundations of a new business venture
with the solar eclipse on August 11.
During this time, tasks requiring you to
put your communication skills to use
and education plans take front stage.
The full moon at the end of the month
suggests a new development relating to
your career.

The solar eclipse on August 11 offers new
opportunities for you to take the spotlight.
You may get news of a child, or embark on
a new love story that could change your
life. It would do you good to make some
time for yourself around the time of the
full moon at the end of the month.

",3&1*SCORPIO

11 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş
tutulması, bir iş değişikliği veya bu açıdan
yeni bir yol seçimiyle birlikte geliyor.
Mesleki olarak kendinize yön verecek
adımlar önünüzde belirmeye başlıyor. Ay
sonundaki dolunay, çocuklarla ilgili bir
karar konusunda gerginlik yaşatabilir.

5&3";Û*LIBRA

11 Ağustos’ta gerçekleşen
Güneş tutulması, yeni bir
sosyal çevreye dâhil olmanızı
gerektiren veya buna gönüllü
olacağınız gelişmeleri tetikliyor.
Ay sonundaki dolunay
ise iş ortamınızdaki ya da
görevlerinizdeki bir değişikliğe
işaret ediyor.
The solar eclipse on August 11
triggers developments that will
lead you to join a new social circle
out of necessity or by choice.
The full moon at the end of the
month is a sign of changes in your
environment or your assignments.
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The solar eclipse on August 11 brings with it
a change in job or a new decision regarding
work. Steps begin to present themselves
that will allow you to give shape to your
professional life. The full moon at the end of
the month could create stress in relation to
a decision regarding children.

:":*SAGITTARIUS

11 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş
tutulması, sizde uzaklara gitme,
mevcut düzenden uzaklaşma ve yeni
şeyler deneyimleme isteği doğurabilir.
Bu ay sizin için daha fazla gelişim
imkânı veren bir şeylerin peşinden
gitme zamanı. Ay sonundaki dolunay
döneminde, iş ve ev yaşamınızdaki
dengeleri korumanız gerekiyor.
The solar eclipse on August 11 could
make you want to go far away, get away
from the existing order, or experiment
with new things. This month is the time
for you to go after things that will give
you opportunities for growth. With the
full moon at the end of the month, you’ll
need to maintain a balance between
work and home life.

BURÇLAR

"Ù64504JmJOCVSDVOV[EJZPSLJ

Horoscope

Your horoscope for AUGUST 2018 says that...

#"Ü",*VIRGO

:&/(&b*CANCER

11 Ağustos’ta gerçekleşen
Güneş tutulması, sizi daha önce
ilgilenmediğiniz, görmezden geldiğiniz
konulara bakmaya yönlendiriyor. Bu
dönem, terapiler ve farkındalık sunan
yollar için elverişli. Ay sonundaki
dolunay, ikili ilişkileriniz ve evliliğinizle
ilgili bir gerginlik yaratabilir.

11 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş
tutulması, finansal açıdan geliştirici
bir adım, bütçe düzeninizi değiştirecek
bir karar veya gelişme getirebilir. Ay
sonundaki dolunay ise fikir çatışmaları
sebebiyle yaşanacak gerginliklere işaret
ediyor. Bu ay gündeminize bir seyahat
planı da gelebilir.
The solar eclipse on August 11 may bring
with it a step that will lead to financial
developments or a decision or development
that will have an effect on your budget.
With the full moon at the end of the month,
you may experience stress in relation to
a conﬂict of ideas. A travel plan may also
present itself this month.

"4-"/*LEO

11 Ağustos’taki Güneş tutulması
burcunuzda gerçekleşiyor. Önemli adım ve
atılımlar gündeminizde. Beklettiğiniz ya
da zamanını bekleyen girişim ve niyetlerin
yolu açılıyor. Ay sonundaki dolunay ise
finansal bir gerginliğe işaret ediyor.

The solar eclipse on August 11 directs you
to pay attention to things you weren’t
interested in or were avoiding. During
this period, therapy and alternative
avenues will prove productive. The full
moon at the end of the month may create
stress in marriage and other personal
relationships.

The solar eclipse on August 11 takes place in
your sign. You will take an important step or
have a breakthrough. It’s the right time for
initiatives and intentions that you’ve delayed
or have been waiting for. However, you may
experience financial stress with the full
moon at the end of the month.

0Ù-",*CAPRICORN
#"-*,*PISCES

Bu ayki Güneş tutulması, bir iş birliği veya
ortaklık kurma ihtiyacı hissetmenize neden
olabilir. Bu ay evlilik planları ya da yeni iş
ortaklıkları da gündeme gelebilir. Temmuz
sonunda gerçekleşen Ay tutulması ise
gelir-gider dengelerini iyi ayarlamanız
gerektiğine işaret ediyor.
The solar eclipse on August 11 could prompt
you to take action regarding an investment
or a joint financial venture. The days are
coming when your financial expectations
will increase. You’ll need to be careful in your
relationships with those close to you around
the time of the full moon at the end of the
month.

,07"*AQUARIUS

11 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş
tutulması, bir ortaklık girişimi ya
da evlilik yolunda atılan bir adımın
habercisi olabilir. Partnerinizi
ilgilendiren bir gelişme, ona
bu konuda uyum sağlamanızı
gerektiriyor. Ay sonundaki dolunay
dönemindeyse bütçe meseleleri biraz
gerginlik yaratabilir.

11 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş
tutulmasıyla günlük rutinlerinizi
değiştirecek bir yeni adım ya da atılım
gündeme gelebilir. Alışkanlıklarınızda
bir değişim yaratmanın vakti geldi! Ay
sonundaki dolunay, her zamankinden
daha tepkisel davranmanıza sebep
olabilir.
With the solar eclipse on August 11, you
may be inclined to do something that
will get you out of your daily routine. It’s
time for you to create some changes in
your habits! The full moon that occurs at
the end of the month could cause you to
be more touchy than usual.

The solar eclipse on August 11 could be
the sign of a new partnership or a step
leading down the road to marriage.
Your partner may require your help
in adjusting to a new development.
Budgetary issues could create stress
around the time of the full moon at the
end of the month.
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6b",5"5&)-Û,&-Û."%%&5"Ü*/."4*
No Dangerous Goods On Aircraft

a.) Silah, tabanca ve mermileri boşaltan diğer cihazlar
Tabanca, revolver, tüfekler, av tüfeği, oyuncak tabancalar
ve gerçek silahlar için kullanılabilen basınçlı hava ve CO2
tabancaları, pellet tabancalar, yangın silahlarının bileşen
parçaları, yayvan oklar, sinyal ﬂare ve marş tabancaları,
zıpkın ve mızrak silahlar, sapanlar ve mancınıklar.

a.) Guns, ﬁrearms and other devices that discharge projectiles
Pistols, revolvers, riﬂes, shotguns, toy guns and replicas
capable of being mistaken for real weapons Compressed
air and CO2 guns, Pellet guns, component parts of ﬁre arms,
cross bows and arrows Signal ﬂare and starter pistols,
harpoon and spear guns slingshots and catapults.

b.) Bayıltıcı silahlar
Şok tabanca, ston batonu, topuz, göz yaşartıcı gaz,
tasers, hayvan kovucu gaz veya spreyler, etkisiz hale
getiren diğer gazlar ve spreyler.

b.) Stunning devices
Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers. Other disabling
and incapacitating gases and sprays like animal repellent,
capsicum and acid sprays Animal stunners and animal killers.

c.) Keskin uçlu veya keskin kenarlı nesneler
Buz kazanları, 6 cm’den büyük bıçaklar, traş bıçağı,
savaş sanatı ekipmanı kılıçlar, kutu kesiciler, balta,
6 cm’den büyük makaslar.

c.) Objects with a sharp point or sharp edge
Ice picks and axes, knives with blades of more than 6 cm.
Razor blades, Martial arts equipment Swords and sabres;
box cutters, hatchets, cleavers Scissors with bladesof more
than 6 cm as measured from the fulcrum, bolt and nail guns.

d.) Alet çantası
Levyeler, teleskobik taşınabilir elektrikli aletler dahil
olmak üzere matkaplar ve testereler, lehim lambası,
6 cm’den büyük bıçak veya şaft.
e.) Yaralanmaya neden olabilecek nesneler
Beyzbol ve softbol sopaları, coplar, savaş sanatı
ekipmanları.
f.) Ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya uçakların
güvenliğini tehdit edebilecek yetenekte veya görünen
patlayıcı maddeler ve yangın çıkaran maddeler ve
cihazlar; mühimmat, patlayıcı başlıklar, patlayıcılar
ve sigortalar, çoğaltma vb. taklit patlayıcı cihazlar,
Mayın, el bombaları ve diğer patlayıcı askeri mühimmat,
havai ﬁşekler ve diğer piroteknikler, duman üreten
bidonlar ve duman üreten kartuşlar, dinamit, barut
ve plastik patlayıcılar. (Ref: Kontrol Edilmiş BagajYASAKLANMIŞ MADDELERİN LiSTESi-Ref. EU
2015-1998 Ek 5-B

d.) Workmen’s tools
Crowbars, Drills and Saws including cordless portable
power tools. Blowtorches, tools with a blade or shaft of
more than 6 cm.
e.) Blunt instruments - objects capable of being used
to cause injury
Baseball and softball bats, Clubs and batons,billy clubs,
blackjacks, Night sticks, Martial arts equipment.
f.) Explosives and incendiary substances and devices
capable, or appearing capable, of being used to cause serious
injury or to pose a threat to the safety of aircraft, including:
Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, replica
or imitation explosive devices, Mines, grenades and other
explosive military stores, Fireworks and other pyrotechnics
Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges,
Dynamite, gunpowder and plastic explosives. (Ref: Hold
Baggage-LIST OF PROHIBITED ARTICLES- Ref. EU
2015-1998 Attachment 5-B)

Aşağıdaki tehlikeli maddelerin de kurallar gereği
kabin veya kontrol edilmiş bagajda taşınması yasaktır:
Bütan çakmak gazı, çakmak gazları, mavi alev ve puro
çakmakları, herhangi yüzeye sürtündüğünde alev alan
kibritler, çamaşır suyu, peroksit, oksijen jeneretörleri,
radyoaktif madde, asit gibi aşındırıcı malzemeler, civa
ve ıslak hücre pilleri ile doldurulmuş tüplü dalış şişeleri,
yakıt deposu boşaltılmamış ve temizlenmemiş kamp
sobaları, kişi başı 2,5 kg’dan fazla kurubuz ve güçlü
mıknatıslar, yanma motorları ve boya, cila ve çözücüler
gibi yanıcı malzemeler, lityum pil veya piroteknik
cihazları içeren güvenlik tipi çanta veya ataşe evrak
çantaları.

The following dangerous goods are also completely exempt
from transportation as cabin or hold baggage:
Butane lighter gas, lighter fuel, Blue ﬂame or cigar lighters,
Strike anywhere matches, Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen
generators, Radioactive material, Corrosive materials like
acids, mercury and wet cell batteries as well as ﬁlled scuba
diving bottles, Fuel containers and camping stoves which are
not emtied and cleaned,Dry ice in quantities of more than
2,5 kg per person and strong magnets,Combustion engines
and ﬂammable materials like paint, lacquers and solvents,
Security-type brief case or attache’ cases incorporating
lithium batteries or pyrotechnical devices.

Not: Bir kutu kibrit veya bir adet çakmak kişi üzerinde
taşınabilir ancak kontrol edilmiş bagajda taşınamaz.

Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on
the person but are not allowed in the hold baggage.
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4*7*5"Ü*.",63"--"3*
Regulation for Liquid Transportation
&-#"("+*/%"4*7*5"Ü*.",*4*5-"."4*
Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek
ZPMDVMBSÎO JmWFEÎÝIBU
VmVÝMBSÎOEBVmBLJmJOEFZBOMBSÎOEB
CVMVOEVSBDBLMBSÎTÎWÎMBSMBJMHJMJ
LÎTÎUMBNBVZHVMBONBLUBEÎS,BCJO
CBHBKMBSÎOEBUBÝÎONBTÎOBTÎOÎSMBNB
HFUJSJMFOTÎWÎMBS VmBLBMUÎCBHBKMBSÎOEB
IBWBZPMVJÝMFUNFTJOJOLVSBMMBSÎJmJOEF
UBÝÎOBCJMFDFLUJS&MLBCJOCBHBKÎ 
ZPMDVMBSÎOTPOHWFOMJLLPOUSPM
OPLUBTÎOEBOHFmUJLUFOTPOSBVmBÚÎO
JmJOFHzUSELMFSJCBHBKMBSEÎS
The regulations on restrictions on
liquids that air travellers are allowed to
carry on board in their hand baggage
apply for domestic and international
ùJHIUT-JRVJETTVCKFDUUPIBOECBHHBHF
restrictions may be carried in hold
baggage in accordance with the
SFHVMBUJPOTPGBJSMJOFNBOBHFNFOU)BOE
carry-on baggage is luggage passengers
carry on the plane with them after going
UISPVHIUIFMBTUTFDVSJUZDIFDLQPJOU
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,*4*5-".":"%¾)Û-4*7*-"3
Su, şurup, içecekler dâhil her türlü sıvı,
Kremler, losyonlar, yağlar, kozmetik yağlar,
kolonya, parfümler, maskara dâhil her türlü
makyaj malzemesi (katı hâlde olan rujlar hariç),
Tıraş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil
her türlü macun kıvamındaki maddeler,
Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı
hâlde olmayan yiyecekler ve jeller,
Kontak lens sıvıları, şampuanlar, sprey ve
aerosoller ve yukarıda sayılan maddelere benzeyen
diğer maddeler.
Söz konusu uygulama yolcuların seyahat
esnasında yanlarında sıvı ürünler bulundurmasını
yasaklamamakta olup, sadece sıvı miktarını
kısıtlamaktadır. Her yolcu uçuş esnasında yaklaşık
20 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 litrelik ağzı kilitli
şeffaf plastik poşet içerisinde her birinin hacmi
100 mililitreyi geçmemek şartıyla sıvı, jel ve sprey
ürünleri bulundurabilir.

LIQUIDS SUBJECT TO
RESTRICTIONS:
All liquids including water, syrup, beverages
Creams, lotions, oils (including cosmetic
oils), colognes perfumes, all make-up
including mascara (except solid lipsticks)
Shaving foams, deodorants, all pastes
including toothpaste
All semi-solid foods and gels such as jam,
honey, yogurt, molasses and tomato puree
Contact lens solution, shampoo, sprays,
aerosols and any other items of a similar
consistency to the above.
These restrictions limit the quantity and do
not prohibit passengers from carrying liquids
on ﬂights. Each passenger is entitled to carry
liquids, gels and sprays in containers not
exceeding 100 ml, in a transparent re-sealable
plastic bag with a capacity of 1 litre and
approximately 20x20 cm in size.

UYGULAMA:
Her yolcu 1 adet şeffaf plastik poşet taşıyabilir.
Poşet içerisine konulan her bir ürün maksimum
100 ml olabilir.
Kabı 100 ml’den büyük olan ürünlerin, içindeki
sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine
müsaade edilmez.
Yolcuların el/bagaj çantalarındaki sıvı ürünleri,
son güvenlik noktasında görevlilere göstermeleri
ve x-ray cihazına ayrı olarak koymaları
gerekmektedir.
Check- in’e verilen uçak altı bagajlar için herhangi
bir sıvı kısıtlaması uygulanmamaktadır. Ancak
hava yolu işletmesinin kuralları geçerlidir.
Yolcuların çantalarını hazırlarken uygulamaya
giren kısıtlamaları göz önünde bulundurarak sıvı
ürünleri uçak altı bagajlarına koymaları kolaylık
sağlayacaktır.

APPLICATION:
Each passenger may carry one transparent
plastic bag.
Each container in the bag may have a
maximum capacity of 100 ml.
Items with containers larger than 100 ml are
not permitted, regardless of the amount they
contain.
Passengers are required to show the liquids
in their hand baggage at check points and send
these separately through the screening device.
No liquid limitations apply for checked in
luggage. However, airline management rules
apply.
It will be of convenience if passengers take
restrictions into consideration and pack
liquids in their hold baggage when packing
their bags.

Û45Û4/"-"3
Özel durumlar göz önünde bulundurularak
kısıtlamada birtakım istisnalar uygulanacaktır.
Örneğin bebekle seyahat eden yolcular
seyahat süresince yetecek miktarda mama, süt
bulundurabilir veya ilaç kullanımı zorunlu olan
yolcular seyahat süresince yeterli miktarda ve
orijinal ambalajında ilaç bulundurabilir. Ancak
son güvenlik kontrol noktasında, söz konusu
yolculardan mama veya ilacı tatmalarını veya
‘‘ilaçların kullanılması gerektiği’’ ile ilgili belgeleri
isteyebilirler.

EXCEPTIONS:
Exceptions will be made for special
circumstances. For instance, passengers
travelling with babies may take enough baby
food/milk for the journey and passengers with
prescribed medicines may take these with
them provided the amount is enough for the
journey and is in its original packaging. Please
note that such passengers may be asked to
taste the baby food or medicines or produce
supporting documentation for the illness/
medicine use at the final security checkpoint.

;&:5Û/:"Ù* #"-7&1&,.&;f3f/-&3Û
Û-&Û-(Û-Û(*%"5"Ü*.",63"--"3*
Regulation For Olive Oil, Molasses
and Honey Transportation
6mBÚB[BSBSWFSJQUFIMJLFPMVÝUVSBCJMFDFLTÎ[ÎOUÎMBSÎO
zOMFONFTJZMFJMHJMJUFIMJLFMJNBEEFMFSSFHMBTZPOMBSÎOB
VZHVOPMEVÚVTSFDF 1FHBTVT)BWB:PMMBSÎVmVÝMBSÎOEB
;&:5Û/:"Ù* 1&,.&; #"-UBÝÎONBTÎNNLOES
"ÝBÚÎEBLJÝBSUMBSLBSÝÎMBONB[TB;&:5Û/:"Ù* 
1&,.&; #"-SOMFSJ1FHBTVT)BWB:PMMBSÎVmBLMBSÎOB
BMÎONBZBDBLUÎS
Transportation of liquids such as OLIVE OIL, MOLASSES,
HONEY as checked in baggage on Pegasus Airlines aircraft
is permitted under the conditions explained. Dangerous
Goods Regulations shall be applicable for such items to
prevent leakage which could cause damage or create hazard
to the aircraft. OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY shall NOT
be accepted on an Pegasus Airlines aircraft unless all the
conditions stated below are fulfilled.

Şişe içindeki ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL kontrol edilmiş
bagaj olarak yalnızca uçağın bagaj bölümünde taşınabilir.
Maksimum sınır, yolcu başına ambalajıyla birlikte 5 litredir.
Basınç altında sızıntı olmaması için şişenin %5’lik kısmı boş
olmalıdır.
Bagaj hakkı aşılıyorsa aşım ücreti ödenmelidir.
Eşya, deliği olmayan, sızıntı yapmayan bir plastik poşete
konulduktan sonra kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse
sıkıca bağlanacaktır. Daha sonra eşya, deliği olmayan, sızıntı
yapmayan ikinci bir plastik poşete daha konulduktan sonra
kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse sıkıca bağlanacaktır.
Eşya, iç kısmında koruyucu katmanı (köpük, havalı plastik vb.)
olan sert bir kutuya konulacak, kutu bantla kapatılacak ve isim
etiketi yapıştırılarak kutunun kime ait olduğu belirtilecektir.
Kutuya hava yolunun sorumluluğunu kısıtlayan Bagaj Etiketi:
“Limited Release Tag” yapıştırılacaktır ve check-in sırasında
misafirimiz tarafından imzalanacaktır.

5 LT

5 LT
5 LT

5L
LT
T

Bottled OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY can be carried as
checked baggage only at the aircraft hold.
Maximum 5 liters packed properly per each passenger
5% of the bottle must remain free to prevent leakage when
pressurized.
Excess fees apply if the baggage allowance is exceeded.
The container where the liquid is packed shall be put first
in a plastic bag, leak-proof and tightly closed with “zipperbag” or tied up. Next, it shall be put in a second plastic
bag, solid, leak-proof and tightly closed with “zipper-bag”
or tied up. They shall be put in a solid box with protective
layer inside (i.e. bubble, foam), taped and identified with a
name tag.
The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’
which limits the responsibility of the airline, and must be
signed by the guest at check-in.

1FHBTVT)BWB:PMMBSÎ VmBLMBSÎOEBZVSUEÎÝÎOBmÎLBSÎMBOWFZBZVSUEÎÝÎOEBOHFUJSJMFO;&:5Ú/:"Ù* 1&,.&; #"-SOMFSJOJOHNSLMFSEFO
TPSVOTV[HFmFDFÛJHBSBOUJTJOJWFSNF[1FHBTVT)BWB:PMMBSÎCBHBKZLMFNFJOEJSNFJÝMFNMFSJTÎSBTÎOEBHÎEBWFWFZBBNCBMBKÎOEB
NFZEBOBHFMFCJMFDFLIBTBSMBSEBOWFZBTÎ[ÎOUÎMBSEBOTPSVNMVEFÛJMEJS

Pegasus Airlines cannot guarantee the clearence at customs of any OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY imported or exported on its aircraft. Pegasus Airlines will not be
responsible for any damage or leaks to food and/or container during the baggage handling process.
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.Û4"'Û3-&3Û.Û;ÛbÛ/e/&.-Û)"5*3-"5."-"3
Important Reminders for Our Guests

6b"Ù*.*;")0Ü(&-%Û/Û;
Welcome on Board!
6mVÝVOV[EBOLFZJGBMNBOÎ[ÎWFEJÚFSNJTBGJSMFSJOEFLFZJGBMNBTÎOBNTBBEFFUNFOJ[JVNVZPSV[
(WFOMJ FNOJZFUMJWFSBIBUCJSVmVÝNJTBGJSMFSJNJ[JOIBLLÎEÎS,VSBMEÎÝÎZBEBSBIBUTÎ[FEJDJ
EBWSBOÎÝMBSCVEFOFZJNF[BSBSWFSJS"ZSÎDBEJÚFSNJTBøSMFSWFmBMÎÝBOMBSJmJOUSBWNBUJLPMBCJMJS
8FIPQFUIBUZPVFOKPZZPVSùJHIUBOEBMMPXPUIFSTUPFOKPZUIFJST"MMHVFTUTIBWFUIFSJHIUUPTBGF TFDVSF
BOEDPNGPSUBCMFUSBWFMPOCPBSEPVSBJSDSBGU6OSVMZPSEJTSVQUJWFCFIBWJPSDPVMESVJOUIJTFYQFSJFODFBOE
DPVMEBMTPCFUSBVNBUJ[JOHGPSHVFTUTPSDSFX

6mVÝUBOzODFLVSBMEÎÝÎEBWSBOÎÝMBS
&ÚFSVmVÝUBOzODFLVSBMEÎÝÎEBWSBOÎÝMBSÎOGBSLÎOBWBSÎMÎSTB 
VmBÚBCJOJÝIBLLÎOÎ[SFEEFEJMFCJMJS

Kabin ekibinin söylediklerine
uyun. :PVNVTUGPMMPXDBCJO
DSFXJOTUSVDUJPOT

6mVÝTÎSBTÎOEBLVSBMEÎÝÎEBWSBOÎÝMBS
&ÚFSCVUJQEBWSBOÎÝMBSVmVÝTÎSBTÎOEBGBSLFEJMJSTF 
TPOVmMBSÎOmPLDJEEJPMBCJMFDFÚJOJCJMNFMJTJOJ[6mBLSPUB
EFÚJÝUJSJQQMBOMBONBZBOCJSJOJÝZBQBCJMJS JOJÝOPLUBTÎOEB
HWFOMJLHmMFSJVmBÚÎLBSÝÎMBZBCJMJSWFLVSBMEÎÝÎEBWSBOÎÝMBSEB
CVMVOBOLJÝJHz[BMUÎOBBMÎOBCJMJS QBSBDF[BTÎOBmBSQUÎSÎMBCJMJS
WFZBNBILFNFZFTFWLFEJMFCJMJS

4z[MWFZB
GJ[JLTFMUBDJ[EF
CVMVONBZÎONo
WFSCBMPSQIZTJDBM
BTTBVMUT

#VZ[EFONJTBGJSMFSJNJ[EFOCFLMFEJLMFSJNJ[
 ,BCJOFLJCJOJOBOPOTWFUBMJNBUMBSÎOBVZNBL
 ,BCJOFLJCJOFWFEJÚFSNJTBGJSMFSFTBZHÎHzTUFSNFL
 (WFOMJWFNBLVMEBWSBOÎÝMBSEBCVMVONBL
 6mVÝFNOJZFUJWFHWFOMJÚJOJUFIMJLFZFBUNBNBL
6OSVMZCFIBWJPSQSJPSUPGMJHIU
*GVOSVMZPSEJTSVQUJWFCFIBWJPSJTOPUJDFEQSJPSUPUIFGMJHIU 
QMFBTFCFBXBSFUIBUCPBSEJOHNBZCFEFOJFE
6OSVMZCFIBWJPSEVSJOHUIFGMJHIU
5IFDPOTFRVFODFTPGTVDICFIBWJPVSTBSFTFSJPVT5IF
BJSDSBGUNBZIBWFUPEJWFSUBOENBLFBOVOTDIFEVMFEMBOEJOH
XIFSFJUXJMMCFNFUCZUIFBVUIPSJUJFT5IFQFSTPOSFTQPOTJCMF
GPSUIFVOSVMZCFIBWJPSNBZCFBSSFTUFE GJOFE DIBSHFEBOE
PSQSPTFDVUFE

,BCJOFLJCJOFWFEJÚFS
NJTBGJSMFSFTBZHÎHzTUFSJO
3FTQFDUZPVSDSFXNFNCFST
BOEGFMMPXQBTTFOHFST

6mVÝFNOJZFUJOJ
UFIMJLFZFBUNBZÎO
%POPUFOEBOHFSUIF
TBGFUZPGùJHIU

6mVÝMBSÎNÎ[EBUUO
WFUUOSOMFSJ
ULFUNFZJOJ[
%POPUTNPLFUPCBDDP
PSBOZPUIFSUPCBDDP
QSPEVDUTEVSJOH
ùJHIUT

6mBÚBZBEBJmJOEFLJ
FÝZBMBSB[BSBSWFSNFZJO
%POPUEBNBHFUIFBJSDSBGUPS
POCPBSEFRVJQNFOU

*UJTGPSUIJTSFBTPOUIBUXFBTLBMMHVFTUTUP
 'PMMPXDSFXNFNCFSJOTUSVDUJPOTQSPNQUMZ
 3FTQFDUDSFXNFNCFSTBOEGFMMPXHVFTUT
 #FIBWFJOBTBGFBOEBQQSPQSJBUFNBOOFS
 3FGSBJOGSPNFOEBOHFSJOHUIFTBGFUZPGUIFBJSDSBGU

(WFOMJWFNBLVM
EBWSBOÎÝMBSEBCVMVOVO
#FIBWFJOBTBGFBOE
BQQSPQSJBUFNBOOFS

-UGFOVmBLUBOJOFSLFOLJÝJTFMFÝZBMBSÎOÎ[ÎZBOÎOÎ[BBMNBZÎ CFCFL
LFNFSWFDBOZFMFLMFSJOJLBCJOFLJCJOFUFTMJNFUNFZJVOVUNBZÎOÎ[
8IFOZPVMFBWFUIFBJSDSBGU QMFBTFNBLFTVSFUIBUZPVIBWFUBLFO
BMMZPVSQFSTPOBMCFMPOHJOHTBOEEPOPUGPSHFUUPIBOECBDLUIF
JOGBOUTFBUCFMUBOEMJGFWFTUUPUIFDBCJODSFX
#BÝLBTÎUBSBGÎOEBOWFSJMFOFÝZBWFZBCBHBKÎUBÝÎNBZÎLBCVMFUUJÚJOJ[
UBLEJSEFTJ[JOBEÎOÎ[BLBZÎUMÎPMBSBLUBÝÎOBDBLCVFÝZBZBWFCVFÝZBEBO
EPMBZÎNFZEBOBHFMFCJMFDFLUNTPOVmMBSBJMJÝLJOIVLVLJTPSVNMVMVL
TJ[FBJUPMBDBLUÎS
*GZPVBDDFQUUPDBSSZJUFNTPSCBHHBHFPGPUIFST ZPVXJMMCFMJBCMF
GPSTVDIJUFNTPSCBHHBHFUIBUXJMMCFSFDPSEFEUPZPVSOBNFBOE
BOZDPOTFRVFODFTBSJTJOHGSPNUIFJSDPOUFOU
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(FOFME[FOJCP[BO
EBWSBOÎÝMBSEBCVMVONBZÎO
/PEJTPSEFSMZDPOEVDU

,PSLVUVDVEBWSBOÎÝMBSEB
CVMVONBZÎO
/PJOUJNJEBUJOHCFIBWJPVS

6mVÝVOV[VOLFZGJOJ
mÎLBSÎOWFEJÚFSMFSJOJOEF
LFZJGBMNBTÎOB
NTBBEFFEJO
&OKPZZPVSùJHIUBOEBMMPX
PUIFSTUP
FOKPZUIFJST

6b"Ù*/ÛbÛ/%&:,&/ÛÜ-&/&/46b-"37&%ÛÙ&3,63"-%*Ü*%"73"/*Ü-"3
0ûFODFTBOE0UIFS6OSVMZ#FIBWJPST$PNNJUUFE0O#PBSE"JSDSBGU
4JWJM)BWBDÎMÎL%[FOMFNFMFSJHFSFÚJBÝBÚÎEBLJ
EBWSBOÎÝMBSVmBLUBLBCVMFEJMFNF[
,PLQJUWFZBLBCJOFLJCJOEFOCJSLJÝJZFWFZBCBÝLBCJS
HzSFWMJZFTBMEÎSÎZBEBEJÚFSNEBIBMFFEJDJEBWSBOÎÝMBS
4BMEÎSÎZBEBHWFOMJÚJUFIMJLFZFBUBDBLZBIVUTJWJMCJS
 VmBLUBLJE[FOJWFEJTJQMJOJCP[BDBLEBWSBOÎÝMBS
4JWJMCJSVmVÝUBJÝMFOFOEJÚFSTVmMBS
)BLBSFUWFTzWNF
'J[JLTFMTBMEÎSÎ
$JOTFMUBDJ[WFHFOFMBIMBLBLBSÝÎEBWSBOÎÝMBS
5FIEJU
,BCJOFLJCJOJOUBMJNBUMBSÎOBVZNBNB
6mBLJmJOEFWFZBTJHBSBJmJMNFTJOFNTBBEF

 FEJMNFZFOVmBLmFWSFTJOEFTJHBSBJmNF
%VNBOBMHÎMBZÎDÎMBSÎOBNEBIBMF
6mBÚBZBEBJmJOEFLJFÝZBMBSB[BSBSWFSNFWFZB 
 IÎSTÎ[MÎL
:BTBLPMEVÚVTÎSBEBUBÝÎOBCJMJSFMFLUSPOJLDJIB[

 LVMMBONB
6mBÚÎOJmJOEFLJÝBIÎTMBSÎOZBEBVmVÝFNOJZFUJOJWFZB
 HWFOMJÚJOJUFIMJLFZFBUNB

"DDPSEJOHUPUIF$JWJM"WJBUJPO3FHVMBUJPOT
UIFGPMMPXJOHBSFDPOTJEFSFEVOBDDFQUBCMF
CFIBWJPSTPOCPBSE
"TTBVMUJOHPSPUIFSJOUSVTJWFCFIBWJPSTUPBQFSTPO
GSPNUIFDPDLQJU BDBCJODSFXPSBOPUIFSPGGJDFSPGB
DJWJMBJSDSBGU
"TTBVMUJOHBOEPUIFSBDUTFOEBOHFSJOHTBGFUZPS 
KFPQBSEJ[JOHHPPEPSEFSBOEEJTDJQMJOFPOCPBSEB 
DJWJMBJSDSBGU
0UIFSPGGFODFTPSBDUTJODMVEF
7FSCBMBCVTF
1IZTJDBMBTTBVMU
4FYVBMPGGFODFTBOEPSMFXECFIBWJPS
*OUJNJEBUJOHCFIBWJPS
*OUPYJDBUJPOPSEJTPSEFSMZDPOEVDU
3FGVTJOHUPGPMMPXDSFXJOTUSVDUJPOT
4NPLJOHPOCPBSE
5BNQFSJOHXJUITNPLFEFUFDUPST
%BNBHJOHUIFBJSDSBGUPSPOCPBSEFRVJQNFOUPSUIFGU
6TJOHBQPSUBCMFFMFDUSPOJDEFWJDFXIFOQSPIJCJUFE
 UPEPTP
&OEBOHFSJOHBOBJSDSBGUPDDVQBOUBOEPSUIFTBGFUZ
 PGUIFGMJHIU

#JSLBCJOFLJCJZFTJOFZBEBNJTBGJSFLBSÝÎ
TBMEÎSHBO LPSLVUVDVZBEBUFIEJUFEJDJ
EBWSBOÎÝMBSEBCVMVONBL
"TTBVMUJOH JOUJNJEBUJOHPSUISFBUFOJOHDSFXPS
HVFTUT

6mVÝFLJCJOEFOHFMFOUBMJNBUMBSBVZNBZÎ
SFEEFUNFL
3FGVTJOHUPGPMMPXJOTUSVDUJPOTGSPNUIFDSFX

4BSIPÝMVLZBEBLVSBMMBSBBZLÎSÎEBWSBOÎÝMBS
WFZBLBCJOFLJCJUBSBGÎOEBOTFSWJTFEJMNFZFO
JmLJMFSULFUNFL
*OUPYJDBUFEPSEJTPSEFSMZDPOEVDUPSDPOTVNJOH
BMDPIPMXIJDIXBTOPUQSPWJEFECZDSFX
NFNCFST
"IMiLTÎ[ZBEBNTUFIDFOEBWSBOÎÝMBSEB
CVMVONBLZBEBEBWSBONBL
&OHBHJOHJOPSEJTQMBZJOHJOEFDFOUPSMFXE
CFIBWJPS

6mBÚÎOIFSIBOHJCJSZFSJOEF UVWBMFUMFSEiIJM 
TJHBSBJmNFL
4NPLJOHBOZXIFSFPOCPBSE JODMVEJOHJOUIF
MBWBUPSJFT

%VNBOBMHÎMBZÎDÎMBSÎOÎLVSDBMBNBL
5BNQFSJOHXJUITNPLFEFUFDUPST

:BTBLPMEVÚVTÎSBEBUBÝÎOBCJMJSFMFLUSPOJL
DJIB[LVMMBONBL
6TJOHBQPSUBCMFFMFDUSPOJDEFWJDFXIFOOPU
QFSNJUUFEUPEPTP

(WFOMJLZBEBBDJMEVSVNEPOBOÎNMBSÎOB 
VmBÚBZBEBJmFSJTJOEFLJFÝZBMBSB[BSBS
WFSNFLWFZBZFSJOEFOPZOBUNBL
3FNPWJOHPSEBNBHJOHTBGFUZPSFNFSHFODZ
FRVJQNFOU POCPBSE

REF.: IATA - Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management
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4"#Û)"(e,b&/)"7"-Û."/* 53"/4'&3.Û4"'Û3:e/-&/%Û3.&5"#-046
Guidance Board For Transfer Guests From Sabiha Gökçen Airport

%*Ü)"5-"3(&-ÛÜ4"-0/6´/")0Ü(&-%Û/Û;
Welcome to International Arrivals
#"Ù-"/5*-*
6b6Ü6/6;7"3.*
DO YOU HAVE A
$0//&$5*/('-*()5

HAYIR I NO

EVET I YES

EVET I YES

#BÚMBOUÎMÎ
VmVÝVOV[EÎÝ
IBUMBSBNÎ
Is it an
international
ùJHIU

(FMJÝQBTBQPSU
LPOUSPMOEFOIÎ[MÎ
CJSÝFLJMEFHFmJOJ[
Proceed to passport
DPOUSPMBUBSSJWBMT

HAYIR I NO

#JOJÝLBSUÎOÎ[
WBSNÎ
Have you
HPUZPVS
CPBSEJOH
QBTT

#JOJÝLBSUÎOÎ[
WBSNÎ
Have you
HPUZPVS
CPBSEJOH
QBTT

EVET I YES

EVET I YES

HAYIR I NO

ÛmIBUTFGFSFEFWBN
FEJZPSTBOÎ[
*GZPV´SFUSBOTGFSSJOH
UPBEPNFTUJDùJHIU

5SBOTGFSEFTL´FHJEJQ
CJOJÝLBSUÎOÎ[ÎBMÎOÎ[
(PUPUIFUSBOTGFSEFTLUP
QJDLVQZPVSCPBSEJOHQBTT
#JOJÝLBSUÎOÎ[ÎBMÎSBMNB[

#JOJÝLBSUÎOÎ[JMFYSBZ
LPOUSPMOEFOHFmFSFL
IÎ[MÎCJSÝFLJMEFTU
LBUHJEJÝTBMPOVOB
HFmFCJMJSTJOJ[
Immediately clear
TFDVSJUZXJUIZPVS
CPBSEJOHQBTTBOE
QSPDFFEUPUIF
EFQBSUVSFTIBMMVQTUBJST
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As soon as you get your boarding pass

}

%ÎÝ)BUMBS
International Line

}

Ûm)BUMBS
Domestic Line

(FMJÝTBMPOVOEBOmÎLUÎLUBOTPOSB 
TBÚEBOZSZFONFSEJWFOMFS
WFZBBTBOTzSJMFHJEFOLBUB
mÎLBSBLIÎ[MÎCJSÝFLJMEFJmIBU
YSBZLPOUSPMFHFmJOJ[
"GUFSFYJUJOHUIFBSSJWBMTIBMM 
QSPDFFEUPUIFTFDVSJUZDIFDLQPJOU
BU%PNFTUJD%FQBSUVSFT XIJDI
ZPVDBOBDDFTTWJBUIFFTDBMBUPST
POUIFMFGUPSUIFMJGU

Û45"/#6-4"#Û)"(e,b&/)"7"-Û."/*´/%"/53"/4'&3 #"Ù-"/5*-* 6b6Ü60-"/.Û4"'Û3-&3Û/%Û,,"5Û/&
For the Attention of Our Transfer (Connected Flight) Guests from Sabiha Gökçen Airport

%ÎÝIBUVmVÝMBSEBO
HFMJQVmBLJmJOEFEVUZ
GSFFBMÎÝWFSJÝJZBQBO
NJTBøSMFSJNJ[JO
HWFOMJLHFmJÝJOEF
TPSVOZBÝBNBNBLJmJO
SOMFSJOJSOGBUVSBTÎ
JMFCJSMJLUFLJMJUMJQPÝFUUF
UFTMJNBMEÎLMBSÎOÎLPOUSPM
FUNFMFSJHFSFLNFLUFEJS
If you have made a duty
free purchase whilst on
board an international
ùJHIU QMFBTFDIFDL
that you have received
ZPVSJUFNT BMPOHXJUI
UIFSFDFJQU JOBTFBMFE
CBH TPBTUPBWPJEBOZ
security problems.

Ûb)"56b6Ü-"3%"/(&-&/
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Dış hat uçuşa devamı olan misafirlerimizin en kısa
sürede terminal değiştirmeden, üst katta bulunan gidiş
salonuna çıkmaları ve Dış Hat Pasaport Kontrolü’nden
geçerek uçuş kapılarına gitmeleri;
İç hat uçuşa devamı olan misafirlerimizin ise bagaj
teslim salonuna gelmeden iç hatlar transfer bankosuna
müracaat etmeleri ve üst katta bulunan gidiş salonuna
çıkarak uçuş kapılarına gitmeleri önemle rica olunur.

Those of our guests who are continuing onto an
international ﬂight are requested to proceed to the departure
hall, located one ﬂoor above the arrivals hall in the same terminal,
and then proceed to gate after passing through passport control.
Those of our guests who are continuing onto a domestic
ﬂight are requested to report to the domestic ﬂights transfer desk
before making their way to baggage claim, and then go to their
gate located one ﬂoor above in the domestic departures hall.

%*Ü)"56b6Ü-"3%"/(&-&/
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Dış hat uçuşa devamı olan misafirlerimizin
pasaport kontrolden geçmeden Dış Hatlar
Transfer Bankosu’na müracaat etmeleri ve
üst katta bulunan gidiş salonuna çıkarak uçuş
kapılarına gitmeleri,
İç hat uçuşa devamı olan misafirlerimizin
pasaport kontrolünden sonra terminal değiştirmeden,
üst katta bulunan gidiş salonuna çıkmaları ve İç Hat
Güvenlik Kontrolü’nden geçerek uçuş kapılarına
gitmeleri önemle rica olunur.
Dış hat uçuşlardan gelip iç hat seferine devam
eden misafirlerimizin indikleri son iç hat varış
meydanlarında, bagajlarını son varış noktalarındaki
dış hatlar geliş terminalinden almaları gerekmektedir.
Misafirlerimizin, yer hizmetleri görevlilerinin son varış
noktasındaki ikazını dikkate almasını önemle rica ederiz.

Those of our guests who are continuing onto an
international ﬂight are requested to report to the international
ﬂights transfer desk before going through passport control,
and then continuing to their gate located one ﬂoor above in the
international departures hall.
Those of our guests who are continuing onto a domestic
ﬂight are requested to proceed to the departures lounge located
one ﬂoor above in the same terminal after getting through
passport control, and after clearing security in the domestic
departures hall they can proceed to gate.
Our guests who have originated on an international ﬂight
and continued on to their destination via a domestic ﬂight
will need to claim their baggage from the international arrivals
terminal at their ﬁnal destination. We ask that our guests please
pay attention to the announcements of the ground personnel
when they arrive at their ﬁnal destination.

7BO .BSEJO ,BISBNBONBSBÝ #BUNBO .VÝ "NBTZB.FS[JGPO #BMÎLFTJS&ESFNJU ,BTUBNPOV ,BST 4JOPQ "EÎZBNBO "ÚSÎ 6ÝBLWF#JOHzMIBWBMJNBOMBSÎOBEFWBN
FEFDFLNJTBGJSMFSJNJ[JO(NSL.FW[VBUÎHFSFÚJCBHBKMBSÎOÎÛTUBOCVM4BCJIB(zLmFO)BWBMJNBOÎ´OEBBMBSBLUFLSBSDIFDLJOJÝMFNJZBQUÎSNBMBSÎHFSFLNFLUFEJS
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6b6Ü"Ù*.*;
Our Flight Network

1FHBTVT)BWB:PMMBSÎ5BSJGFMJ%ÎÝ)BU6mVÝMBS... Pegasus Airlines Scheduled International Flights
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Tashkent

Dammam

Muscat

:VLBSÎEBZFSBMBOIBSJUB 1FHBTVT´VOZVSUEÎÝÎEFTUJOBTZPOMBSÎOÎHzTUFSNFL[FSFIB[ÎSMBONÎÝCJSHSBGJLmBMÎÝNBEÎS
5IFNBQMPDBUFEBCPWFJTBEFTJHOXPSLGPS1FHBTVT"JSMJOF´TTDIFEVMFEJOUFSOBUJPOBMùJHIUT
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6b6Ü"Ù*.*;
Our Flight Network

KARADENÛZ
BLACK SEA

BULGARÛSTAN
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GÜRCÛSTAN
GEORGIA
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5IFNBQMPDBUFEBCPWFJTBEFTJHOXPSLGPS1FHBTVT"JSMJOF´TTDIFEVMFEEPNFTUJDùJHIUT
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:PMDVIBLMBSÎIBLLÎOEBCJMHJMFOEJSNF... Information about passenger rights
%&Ù&3-Û.Û4"'Û3-&3Û.Û;

%&"3(6&454

Konfirme rezervasyonunuz olmasına ve tanımlı
Check-in süresinde kontuara başvurmanıza rağmen,
sağlık, güvenlik, emniyet veya yetersiz seyahat
dokümanı gibi gerekçeler dışında bir nedenle uçuşa
kabul edilmemeniz, uçuşunuzun gecikmesi veya iptal
olması durumlarında, “Pegasus Hava Yolları Tazminat
ve İşbirliği Sistemi’’ kapsamında, tazminat ve yardım
hususları dahil tüm haklarınız hakkında bilgi almak
için, lütfen Check-in bankolarımızdan Yolcu Hakları
Broşürümüzü, (BKL-GO-002), isteyiniz. Yolcu hakları
için Avrupa Birliği regülasyonu ((EC) No 261/2004) ve
Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-Hava Yolu
ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik
(SHY-YOLCU) temel alınmıştır. Detaylı bilgiye
kontuar ve satış ofislerinde yer alan bilgi broşürleri
yanında, resmi internet sitemiz ﬂypgs.com ile shgm.
gov.tr adreslerinden veya Pegasus Hava Yolları Çağrı
Merkezi’mizden (0888 228 12 12) ulaşabilirsiniz.

If you are denied boarding except where there are reasonable grounds
to deny you boarding, such as reasons of health, safety or security,
or inadequate travel documentation; or if your ﬂight is cancelled or
delayed even you have confirmed reservation on the ﬂight concerned
and are ready on time at Check-in desk, please ask our “Pegasus
Airlines Passenger Rights Brochure” (BKL-GO-002) which states your
rights includes the compensation and assistance in scope of “Pegasus
Airlines Passenger Compensation And Welfare Service System“ from
our check in desks. System is based on both Regulation (EC) No
261/2004 of the Euopean Parliament and of the Council of 11 February
2004 establishing common rules on compensation and assistance to
passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long
delay of ﬂights and ‘’Air Passenger Rights Regulations’ by the Turkish
Civil Aviation General Directorate (SHY-YOLCU). It is possible to
access detailed information on cases for which compensation and
services apply from information brochures at ticket counters and sales
offices, via our official web site ﬂypgs.com and www.shgm.gov.tr or
via Pegasus Airlines Call Centre (0888 228 12 12).
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SUDOKU
ORTA Medium
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ÇENGEL BULMACA
HAZIRLAYAN / BY .VTUBGB#"Ü"3"/

Resimdeki
şarkıcı

Vadi rüzgarı

Evren

Mülkiyet

Bir çalgı

Az tavlı
toprak
Huysuz,
vahşi at

Yapma,
etme

Valide

Ümit

Bin metre
(kısa)

Merhem,
ilaç

Yazma,
çizme aracı
Elazığ’ın
bir ilçesi
“Meg …”
(aktris)
Japon çiçek
düzeni

Su
Gizli yer,
köşe bucak

Bir balık
türü
Numara
(kısa)

Karışık
renkli
Birim

Sağlama,
elde etme
Namuslu

Rehin

Utanma
duygusu

Bir nota

Teşekkül

Rutubet

Gün gece
eşitliği

Akdeniz
anemisi
Dalgalı
Akım (kısa)
Denetim,
kontrol

Merkür’ün
diğer adı

Yay silahı

Gökyüzü

Bir yarış
kayığı
Tatlı su
ıstakozu

Yardım isteme ünlemi
Erzurum’un
bir ilçesi
Bir bağlaç

Şarkıda
tekrar
bölümü

Bir ilimiz
Fena değil

Doğu Anadolu’da göl
Japonya’da
bir kent

İtalya’da
bir kent

Aferin

Bir kadın
giysisi

İlave
Ceylan

Kesilmiş
ağaç kökü

Öndelik

Avrupa’da
büyük bir
yarımada
İsyancı

Sahip
Özerklik
Köpek

Otlar
Atın bir
yürüyüş
biçimi

Bir nota
Yabancı
Asalak
İyiden iyiye, bir böcek
iyice
İnleyen

Banyo

Şart eki

Bir besin
maddesi

Yüz rengi

Özen

Anlam

Bir tür
karides

“… Dino”
(ressam)

Ticaret
eşyası

Akıllı
Gümüşün
simgesi

Belirti, iz

Rafadan

Köz

Mısır
plakası
İspanyol
ünlemi

Bir mevsim
adı

Bir tür
şapka
Bir nota
Sapaklık,
aykırılık

İlanlar,
duyurular

Teklif
Tropikal
deniz
rüzgarları
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Üye

CROSSWORD

Actress in
the picture

Adjust

Abbr.
Gramme

A young cow

A moon of
Uranus
Symbol of
argon

A blood
type

A river in
France

A wild bird

Artifact

A Japanese
wrestling

Of poor
quality

Mistake

A ﬁreplace
grilling
food

A robot

Abbr.
Mister

Saudi
Arabian
currency
Symbol of
sodium
Nothing
at all

An
exclamation
Symbol of
calcium

An island
in the
Mediterranean

Annoyer
Publisher
Symbol of
lithium
Symbol of
cerium

Remember
Abbr. Functional Test
Symbol of
neon

A unit of
time
Stride
“...
Kurosava”
(director)

Ventilate

Abbr.
Air
Conditioner

Italy
plate sign

Pronoun,
nominative

Give up
completely

Symbol of
erbium

Abbr.
New York

A measure
A person
who makes
bread

Throw

A city in
Brazil

Symbol of
beryllium

A sharp
pinch

“... Potter”
(ﬁlm)
Opera
building

“... Russo”
(actress)

Gentleman

A
Luc Besson
movie

Electronic
letter

An arrow
game
A female
singer
Trinidad
Tobago
plate sign

A meditation sound

Symbol of
chlorine

Appetiser
Beginning with
a vowel sound
A region north
of Israel

Monster

Abbr.
Doctor

A type of
mosquito
Jelly
Mature

A young
sheep

Symbol of
lanthanum

In case that
“... Kazan”
(director)

Cher's
famous
song

A river in
Europe

Moreover

Stephen
King's
famous
novel

Tibetan
Buddha
priest

“Yes” in
Russian

“... Cahlo”
(painter)
Abbr.
Television

A
Ridley Scott
movie
“... Gibson”
(actor)

Portion

An animated
ﬁlm

A
medicine

Property

Abbr.
Delete

Frighten
Fairy

A sudden
sharp
movement

A river in
Kazakhistan

Symbol of
tantalum
A Spielberg
movie
Relative on
mother’s
side

Abbr.
Meter
Symbol of
nitrojen

A volcano
in Italy
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CEVAPLAR I ANSWERS
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ORTA Moderate

1JMPUBZBSEÎNFU
Help the pilot

Evren

“Meg …”
(aktris)
Japon çiçek
düzeni

Karışık
renkli

ÇENGEL BULMACA

Birim

Yay silahı

O
Fena değil
Aferin

B
Bir kadın
giysisi
Öndelik

A
Sahip

U
İ
A T
Y
N
E
A N
L
O
İ
E
K
K
K
İ
E H
N
R A V O
E T E K
V A N S
İ Y E
T
D O
B İ T
N İ K O N
A G
N İ
L A K O K
A N O M A
N E R İ
Vadi rüzgarı
Mülkiyet

Bir yarış
kayığı
Tatlı su
ıstakozu

Bir bağlaç
Bir ilimiz

A
N
A
B
A
T
İ
K

Bir çalgı
Valide

Bir balık
türü
Numara
(kısa)

Teşekkül

Gün gece
eşitliği

Merkür’ün
diğer adı

İ
A
K A L
P A L A
A
A K
L U Ş U
U T A R
Az tavlı
toprak
Huysuz,
vahşi at

Yapma,
etme

Yazma,
çizme aracı
Elazığ’ın
bir ilçesi

Namuslu
Utanma
duygusu

İ
E
Gümüşün
simgesi
Rafadan

A
Sapaklık,
aykırılık
Teklif

Ö

Banyo

Belirti, iz
Köz

Tropikal
deniz
rüzgarları
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Gizli yer,
köşe bucak

Sağlama,
elde etme

Rehin

Bir nota

Rutubet

Akdeniz
anemisi

Dalgalı
Akım (kısa)
Denetim,
kontrol

Ceylan

Otlar
Atın bir
yürüyüş
biçimi

Anlam

“… Dino”
(ressam)
Akıllı

Bir tür
şapka

Bir nota

M
A B
N E
A N
İ
İ Z

Şart eki

Yüz rengi

İlanlar,
duyurular

Bir besin
maddesi
Özen

Mısır
plakası
İspanyol
ünlemi

Bir mevsim
adı

Üye

A sudden
sharp
movement

A young
sheep

A
S
U
M
A
N

A wild bird

Avrupa’da
büyük bir
yarımada
İsyancı

D
U
Ş A
K
L İ
A L

G

Su

Kesilmiş
ağaç kökü

Yabancı

Bir tür
karides

Actress in
the picture

İlave

Bir nota

Asalak
İyiden iyiye, bir böcek
iyice
İnleyen

Gökyüzü

Doğu Anadolu’da göl
Japonya’da
bir kent

İtalya’da
bir kent

J
E
N
N
I
F
E
R
A
N
I
S
T
O
N

Bin metre
(kısa)

Yardım isteme ünlemi
Erzurum’un
bir ilçesi

Özerklik

Köpek

U
K
E M
M
M U T
T U T
M
N E
İ T
D
A M A
O L U R
A R İ
O S A K
E K
O M A C
İ B E
A
E R
S A
E
İ D İ N
E T
O T İ Y
L A N A
E
A Z
Ümit

Merhem,
ilaç

Şarkıda
tekrar
bölümü

N
A
K
A
R
A
T
Ticaret
eşyası

M
E
T
A

A robot

A
Symbol of
sodium
Nothing
at all

Z
Abbr. Functional Test
Symbol of
neon

N
CROSSWORD

T
K A
R
İ K
A
Ü N

Resimdeki
şarkıcı

A measure
A person
who makes
bread

B
A sharp
pinch
Gentleman

S
A female
singer
Trinidad
Tobago
plate sign

T
Monster
A type of
mosquito

F L
A
M
B

A
Ridley Scott
movie
“... Gibson”
(actor)
Cher's
famous
song

Adjust

Abbr.
Gramme

A young cow
A river in
France

A G L
D R O
A
I
P
R
T
E
S
A T E
K E R
I P
R
R
A D E
A N
G R E
A T
L
A
I P
L I E
E L
E L I
An island
in the
Mediterranean

Remember
A unit of
time
Stride

“...
Kurosava”
(director)

H
A
E
B A
I D
R
F
H
E C A L
R A
I

A moon of
Uranus
Symbol of
argon

A blood
type

A ﬁreplace
grilling
food

Saudi
Arabian
currency

An
exclamation
Symbol of
calcium

Publisher

Symbol of
lithium

Italy
plate sign

Symbol of
erbium

Stephen
King's
famous
novel

Abbr.
Mister

Annoyer

Symbol of
cerium

Ventilate

Abbr.
Air
Conditioner

Give up
completely

“... Potter”
(ﬁlm)
Opera
building

Electronic
letter

A meditation sound
Appetiser

Beginning with
a vowel sound
A region north
of Israel

“... Kazan”
(director)

A Japanese
wrestling

Of poor
quality

Symbol of
beryllium

An arrow
game

A
medicine

Artifact

Throw

“... Russo”
(actress)

Mature

A
R
R B E C
I A L
E D I T
L
C E
A
A
C A S
B E
H A R
N
O D E
O M
S N A
I
D E L
A R S
T O
I D A
N A T E
N
E T
Abbr.
Doctor

G
G E
E L I
N
F
I T
E V E
Jelly

Frighten

Fairy

An animated
ﬁlm
In case that

“... Cahlo”
(painter)
Abbr.
Television

Relative on
mother’s
side

S
C
A
R
E
Symbol of
nitrojen

A river in
Kazakhistan
Property

Abbr.
Delete

Symbol of
lanthanum

A river in
Europe

Moreover
“Yes” in
Russian

Symbol of
tantalum
A Spielberg
movie

A volcano
in Italy

S
U E
M R
O R
O
I R
T
N
R Y
I
O N
I
C K
L I
T
L A
O
T A
M
N A
Mistake

Pronoun,
nominative

Abbr.
New York

A city in
Brazil

A
Luc Besson
movie

Symbol of
chlorine

Portion

Tibetan
Buddha
priest

Abbr.
Meter

